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 مقدمه

 دمهمق

 

خواهشمندیم که مطالب ایا  ،Xima کنترل دور موتور القایی هخرید دستگابا تشککر از حسکا انتخاب شکما در  

 مندبهرهنیز  از خدمات گارانتی ایا شککرکت خطر،ضککما نصککری سککریع و کم تا مطالعه نمایید دقتبهدفترچه را 

ه سککعی شککده اسککت برای چدر ایا دفتر مورداسککتفادهتخصککصککی بودن اصککط حات و مفاهیم  علت بهشککوید. 

 .باشد مورداستفادهموتور القائی دارند نیز  درایوهای اندازیراهافرادی که کمتریا اط عات در مورد نصکب و 

اسککت تا کاربران از اصکک حات  شککدهدادههمچنیا تا حد امکان، معادل انگلیسکی مطالب و پارامترهای مهم قرار 

منرعی مشترک در اختیار کاربر و شرکت باشد. توجه کنید  ائیراهنمبه ز صورت نیا در وتخصکصی مطلع گردند 

 مفید نخواهد بود. غیرمتخصصو  زبانغیرفارسیکه ایا عرارات برای شخص 

افزاری صککککنعتگران و تولیکدکنندگان ایرانی طراحی و افزاری و نرمبر مرنکای نیکاز سککککخکت XIMA دسککککتگکاه 

ی و همچنیا خدمات پس از فروش سککریع و باصککرفه، اندازشککده و قیمت مناسککب و راحتی نصککب و راهبهینه

 ها داشته است.توجه خاصی به آن زیماازجمله مواردی است که شرکت 

 ارتقا دهیم و در روزروزبهکننده محترم بتوانیم سکط  کیفی محصوالت خود را امیدواریم با کمک شکما مصکر 

 نماییم.بابت آن تشکر می ه و پیشاپیشاستقرال کرد ایا راستا از هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده

شککمارا داشککته و برای نصککری سککالاالت  گویی بهآمادگی پاسکک  همواره پس از فروش شککرکت، مرکز خدمات 

توانید از کمک مشکککاوریا متخصکککص ما بدون هی  تر و همچنیا رفع اشککککاالت احتمالی، میراحت تر،سکککریع

 ای استفاده کنید. برای اط عات بیشتر به آدرس اینترنتی سایت مراجعه نمایید:هزینه

www.Xima.ir 
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 دستگاه همراه لوازم

 لوازم همراه دستگاه

 کاتالوگ دستگاه -

 هاترمینالعدد یدک( برای بستا درب  0عدد پی  کوچک ) 4 -

 عدد یدک( برای نصب دستگاه درون تابلو 0) 4عدد واشر و پی   1 -

 ویژه سوراخ کردن محل نصب دستگاه شابلون -

 فرمان هایترمینالکوچک برای باز و بست  گوشتیپی  -

 

 Xima- L100مختلف  هایمدلتوانی  هایخروجی: مشخصات ورودی/1 -1جدول 

  و برای  شککککدهدادهبرای برگشککککت انر ی  11%بکا توجه به ضککککریب  ،1-1توان مقکاومکت ترمز در جکدول

شود،  تر انتخاببزرگهایی با ضکریب بیشکتر برگشت انر ی، باید توان مقاومت ترمز به همان نسرت سکیسکتم

 کند.ولی محدوده مقاومت تغییری نمی

  است. شدهتعریفدور(  1511قطب ) 4جریان ورودی دستگاه در بار نامی برای موتور استاندارد 

 توانید از سککلف کاهش هارمونیک اسککتفاده نمایید. برای اط عات برای کاهش مقدار مالثر جریان ورودی می

 مراجعه نمایید. «هاانتخاب»بیشتر به بخش 

 

 Xima-L100(7.5) جدول مشخصات فنی

 

0 – 600.0 Hz Output Frequency Range 

0.001 Hz(0.1Hz display) Frequency resoulution 

2.0 – 10.0 KHz PWM Frequency 

Space vector PWM modulation 

>11bit PWM resolution 

12bit / 4Msps ADC resolution 

32bit Motor control DSP 

1000Hz Control sampling Frequency 

 ترمز

 توان/مقاومت
 فیوز

جریان 

 ورودی

 جریان

 نامی

 ولتا 

 فاز

توان 

 موتور
 سایز

 

 مدل

50~120/800 40 24 18 3/380 5.5/7.5 B 
XIMAL10
0B075-3 
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 دستگاه همراه لوازم

47 – 63 Hz Input Frequency 

200-260(1PH) / 330-460(3PH) Input Voltage 

0 – Input Voltage Output Voltage 

>98% Efficiency(PF=1,Vout=Vin) 

<10A Inrush Current 

To phase, Ground, +Bus, -Bus Phase Short circuit protection 

150% Maximum Starting torque 

DC Brake, Dynamic Brake Brake 

380V(1PH) / 700V(3PH) Voltage limit threshold (if enabled) 

370V(1PH) / 690 V (3PH) Brake ON Voltage 

365V(1PH) / 680 V (3PH) Brake OFF Voltage 

400V(1PH) / 720 V (3PH) Over Voltage fault 

Adjustable Current limit threshold 

2 x Drive rated Current Over Current threshold 

14.3Kohm Analog Voltage Input impedance 

150ohm Analog Current Input impedance 

9.5Kohm Digital Input impedance 

12 – 14V 12V output Voltage 

5ohm(PTC protected) 12V supply output impedance 

 : مشخصات فنی دستگاه1 -0جدول 
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 دستگاه همراه لوازم

 
 : ابعاد فیزیکی دستگاه1-1شکل 

 

IP وزن (gr) 
t 

 (mm) 
H1 

 (mm) 
W1 

 (mm) 

D 

 (mm) 
H 

 (mm) 
W 

 (mm) 
 مدل دستگاه

20 2200 > 11.5 194.5 91.5 160 206 103 XIMA-B 

 XIMA(7.5 kW) فیزیکی: مشخصات 1 -2جدول 
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 ایمنی نکات

 نکات ایمنی
o نکات عمومی 

تر و کارکردی کم رعایت نکات ایمنی ع وه بر رفع خطرات احتمالی در هنگام نصکککب و اسکککتفاده، عمری طوالنی

 باعثوقفه تر را برای دسکککتگاه رقم خواهد زد. عدم توجه به ایا نکات ع وه بر خطرات احتمالی جانی یا مالی، 

 ابطال گارانتی دستگاه نیز خواهد شد.

داشککته و کارکنان غیرمتخصککص  توجه داشککته باشککید که نصککب و تنظیم ایا دسککتگاه نیاز به تجربه و تخصککص

 کننده است.عهده مصر  بر و مادی مربوطه خسارات جانی وجه مجاز به نصب و تنظیم دستگاه نیستند وهی به

 

o برق ورودی/خروجی 

ولت( بوده و بسیار خطرناک است. هنگام  281روجی در سیستم کنترل دور، دارای ولتا  باال )برق ورودی و خ

ها حتماً برق ورودی دستگاه را قطع کنید و تمامی مراحل را طرق راهنمای نصب اندازی ایا سیستمنصب و راه

 .اجرا کنید «نصب الکتریکی» بخشدر 

 

o  مکانیکی و ایمنیسیستم 

ی تواند منشأ خطراتدور موتور، اصکوالً قسکمتی از یک سکیسکتم مکانیکی متحرک اسکت که می سکیسکتم کنترل

برای کارکنان باشکککد. طراحی صکککحی  سکککیسکککتم مکانیکی و سکککایر موارد همگی در تأمیا امنیت کارکنان نقش 

گاه در مواقع اضطراری و یا نصب ترمز بسکزایی دارند. استفاده از کلیدهای حفاظتی برای قطع کردن برق دست

 است. مکانیکی برای موتور، در بعضی از کاربردها الزامی

 

o یسوزآتش 

است و به همیا خاطر حتماً باید درون تابلوی مناسب و  سکوزیسکیسکتم کنترل دور، یک قطعه در معرآ آتش

ز آتش گرفتا دستگاه بر عهده هرگونه خسارت ناشی ادارای استانداردهای مربوط به حریق قرار داده شود. 

 مشککمول تنها خسککارات مربوط به دسککتگاه کنترل دور که منشککأ آن خود دسککتگاه باشککد،و  کننده اسککتمصککر 

خدمات گارانتی خواهد بود و حتی اگر آتش گرفتا دسکتگاه )حتی در اثر مشککک ت فنی خود دسککتگاه( منجر به 

 خارج از مسئولیت شرکت خواهد بود.به سیستمی غیر از دستگاه شود،  سوزی و خسارتآتش

o فیوز و مدارات محافظ 

اسکککت و هرگونه کوتاهی در نصکککب چنیا قطعاتی  دسکککتگاه اجراری ورودی اسکککتفاده از فیوز و مدار محافظ در

شککود. برای انتخاب درسککت دسککتگاه را از گارانتی خارج کرده و باعث افزایش ریسککک خطرات جانی و مادی می

 مراجعه نمایید. 1 -1جدول به  مدار محافظ
 

o بارمحدوده اضافه 

 111 که ایا جریان بیش ازدر حالت نرمال باید جریان موتور کمتر از جریان نامی اینورتر باشکککد و درصکککورتی

شککود و بسکککته به مقدار وارد می Overloadبار یا نامی اینورتر باشککد، دسککتگاه به فاز اضککافه جریان درصککد

 بار اتفاق افتاده و سیستم نیاز به ریست کردن دارد.خطای اضافه زمانیمدتبار، پس از اضافه
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 بار در حالتی رخ دهد که موتور در حالت کار نرمال با جریان کمتر و مسککاوی جریان نامی بوده اسککت،اگر اضککافه

اندازی موتور رخ دهد. در بار در ابتدای راهاهد بود که اضککککافهبار کمتر از زمانی خوزمان خطای اضککککافهمکدت

 نمایید.ایا زمان را مشاهده می 0 -1جدول 

درصد جریان نامی دستگاه باشد، دستگاه بدون تأخیر خطای اضافه  011که جریان موتور بیش از  کهدرصورتی

 جریان خواهد داد.

 

بار از حالت ن خطای اضافهزمامدت

 ثانیه() نامیبار 

Time(From 100% load) 

بار از زمان خطای اضافهمدت

 ثانیه() اندازی سردراه
Time(From cold) 

جریان خروجی به 

 جریان نامی

Overload 

80 190 115% 

50 140 120% 

30 100 130% 

15 60 150% 

10 40 170% 

 باراضافهبرای دستگاه در خطای  تحملقابل هایزمان: 0 -1جدول 

 توجه:

باشککد، دسککتگاه خطای کم بودن  که توان متوسککط موتور در مدت طوالنی بیش از توان نامی دسککتگاهدرصککورتی

تر جایگزیا شککود. در ایا خواهد داد بدیا معنی که باید دسککتگاه اینورتر با یک توان بزرگ توان دسککتگاه را

مشکل شود مشمول گارانتی نخواهد بود. توجه کنید که تمامی پارامترها اعم از خطاها حالت اگر دستگاه دچار 

شککده و برای اعترار گارانتی مورد و متوسککط و ماکزیمم دما و جریان و ولتا  و غیره درون حافظه دسککتگاه ذخیره

 گیرند.ارزیابی قرار می
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 L100 زیما فرد به منحصر وِیژگیهای با آشنائی

 L100 های منحصر به فرد زیماآشنائی با وِیژگی
 شده است.اندازی و افزایش طول عمر و بازدهی طراحیاس کاهش هزینه و زمان نصب و راهزیما بر اس

 

 اند که برای تمامی کاربردهای آسانسوری ورودی زیما به نحوی مقداردهی اولیه شده 8شده: های تعریفورودی

 مناسب است و نیازی به بازتعریف ندارد.

  حالت تنظیمی 5دو عدد خروجی دیجیتال با: 

 کند.کنترل کنتاکتور: فرمان کنتاکتور موتور را ارسال می -1

 کند.ترمز: فرمان ترمز را ارسال می  -1

 فعال شدن در حالت وقوع خطا: ارسال پیام برای برد کنترلی و اط ع وجود خطا در درایو -0

عمل خواهد  Enableعنوان فیدبک شککککده باشککککد ایا خروجی بهفعال Enable: وقتی Enableفید بک   -2

د. همیا ویژگی منحصکر به فرد موجب حذ  کنتاکتور دوم موتور شده و با سری کردن ایا خروجی نمو

Xima L100

ورودی از 8
قرل تعریف 

شده
خروجی 4

دیجیتال

حذ  
وم کنتاکتور د

فیدبک 
Enable

مد ایستادن 
Distance 

Approach

ا نصب آسان ب
تنظیم کمتر

پارامتر2از 

Auto 
Learning

دارای ترتیب 
ترمز

(Brake Sequence)

مخصوص 
آسانسور
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 L100 زیما فرد به منحصر وِیژگیهای با آشنائی

 Contactor. )سککازی نمودتوان المان دوم الکترومکانیکی موردنیاز را شککریهبا بوبیا کنتاکتور اول می

less) 

ن با ونقل مسکککافراهای افزایش سکککرعت بخشکککیدن به حمل: یکی از راهmediumحرکت زیر سکککرعت  -4

اسکت که در ایا سکیستم درب آسانسور در  Advanced Door openآسکانسکور اسکتفاده از سکیسکتم 

ایستد درب زمان مشکخصکی قرل از رسکیدن آسکانسکور به سکط  طرقه بازشده و درزمانی آسانسور می

 طور کامل بازشده، لذا سرعت باز و بسته شدن درب تأثیر در کندی حرکت آسانسور ندارد.به

با ایا فرمان کنترلر، خروجی یا رله دیجیتال در حالت سککرعت  11برای اسککتفاده از ایا تابع باید مدار 

 گرفته شود. 18سری شوند، از انتها ایا مدار  Door Zoneو سنسور  Vmزیر 

 ریزی برنکامهدو رلکه قکابکلRelay-1  وRelay-2 ت. ریزی اسککککبرنامهبرای تمامی حاالت خروجی دیجیتال نیز قابل

 ریزی ایا دو رله بسیار شریه دو خروجی دیجیتال است.برنامه

 :حذ  کنتاکتور دوم 

یا دو کنتاکتور خروجی درایو را حذ  نمود. برخی از درایو  1توان با ایجاد شرایطی می EN-81مطابق استاندارد 

و ارسککال فیدبک  Enable(I8)با ایجاد شککرایط از طریق دریافت مدار ایمنی در ورودی  L100آسککانسککوری زیما 

Enable (OP2) کنند.در خروجی خود ایا شرایط را فراهم می 

  مد ایستادنDistance Approach: 

شود. سکط  سکازی دقیق کابیا اسکتفاده میسکازی زمان سکفر و همروی، بهینهایا روش برای حذ  زمان پیاده

 شود.تریا زمان سفر ایجاد میش کوتاهباال با ایا روهمچنیا برای طرقات کوتاه و یا در پرو ه های سرعت

و همچنیا طول سنسور ایست  (X3 = Leveling Distance)با تعریف فاصکله سکنسکور دور انداز تا ایست طرقه 

(X0 = Landing Zone)  در پارامترهای درایو محاسرات در جهت کاهش زمان سفر نحوه حرکت موتور را مشخص

 نماید.می

 

 Distance Approach: منحنی نحوه تغییر سرعت در حالت 0-1شکل 
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 L100 زیما فرد به منحصر وِیژگیهای با آشنائی

d1  اگر فاصککله دوراندازی کوتاه تعریف شککده باشککد، درایو با محدود کردن سککرعت نامی امکان دور اندازی :

 مناسب را ایجاد می کند.

d2 ه می یابد.: اگر فاصله دوراندازی بیش از میزان مورد نیاز باشد، حرکت کابیا با سرعت نامی ادام 

: اگر در زمان شکتاب افزایشکی، سکنسکور دور انداز دیده شکود، شیب افزایشی تا (Short Floor)طرقات کوتاه 

 سرعتی ادامه می یابد که ایست در مکان مناسب انجام می پذیرد. 

 :نصب سریع و آسان 

ها تصل نمایید و خروجیدرستی مهای مربوطه را بهشده است که در صورتی ورودیدرایو زیما به نحوی طراحی

تنها سه پارامتر مربوط به فاصله  ENTERداشتا کلید درسکتی وصکل کنید، با نگهرا به کنتاکتور تابلو فرمان به

 آهنرباها و جریان نامی موتور کافی است تا درایو برای کار آماده شود.

 Auto Leaning: 

اسککت، یعنی در هر بار اسککتارت شککدن دسککتگاه  Auto Learningهوشککمند یا  Auto Tuneدرایو دارای قابلیت 

آورد و نسککککرت به تغییرات پارامترهای موتور در طول زمان دسککککت می پکارامترهکای موتور را به مقکدار دقیق

ای هراحتی کنترل پروسهحساسیت نخواهد داشت. لذا پس از مدتی دستگاه با داشتا مدل دقیقی از موتور به

دسککتی  AutoTuneبر ایا ویژگی نیاز به ریا دقت بر عهده خواهد داشککت. با تکیهاندازی و توقف را با باالتراه

 دیگر نیست.
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 L100 زیما فرد به منحصر وِیژگیهای با آشنائی

 Lifting Brake Sequence: 

 صورت زیر است:های گوناگون بهترتیب رهاسازی ترمز در درایو زیما بر اساس فرمان

 L100: ترتیب رهاسازی ترمز در زیما 0-0شکل 

Brake on Delay  

Brake off Delay  

Brake Start Delay  

Mechanical Brake Enable Speed 

  

Up 

Enable 

Contactor 

PWM 

Brake 

Start 

V3 

V0 

Speed 

 

V3 

V0 

<1s 0.1s 

Brake 
Start 
Delay 

Brake 
on 

Delay 

Brake off Delay 
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 دستگاه نصب

 نصب دستگاه
o محل نصب 

تریا عوامل خرابی دستگاه کنترل دور موتور، رعایت نکردن اصول مربوطه در محل نصب دستگاه از مهمیکی 

 تواند باعث ابطال گارانتی نیز بشود.است که در مواردی می

ته تهویه مناسککری داشکک شککود و ایا تابلو باید در درون تابلو برق اسککتاندارد فلزی نصککب دسککتگاه باید حتماً -

 باشد.

در صککورت بسککته بودن تابلو یا عدم وجود تهویه مناسککب، ع وه بر احتمال رخ دادن خطای اضککافه دما، عمر  -

 کاهش میابد. فراوانطور دستگاه نیز به

 باید حتماً در فضای سرپوشیده باشد. موردنظرتابلوی  -

سککانتیمتر با بدنه تابلو  11سککانتیمتر و از اطرا   11 سککانتیمتر و از باال 11دسککتگاه باید از حداقل از کف  -

)از  حال مسککیر ورود هوای تازه و خروج هوای گرم برای تابلو مهیا شککده باشککد.فاصککله داشککته باشککد و درعیا

 پاییا تابلو به سمت باال(

  

 
 : فاصله مجاز برای نصب فیزیکی2-1شکل 

  



 
  

 15 

 

 دستگاه نصب

اسکککت و وجود  الزامی گردوغرارپر  های آلوده ودر محل ویژهبهدر ورودی هوای تابلو  فیلتر هوااسکککتفاده از  -

 درون دستگاه، باعث ابطال گارانتی خواهد بود. گردوغرار ازحدبیش

تواند خسککارات زیادی را به دسکککتگاه وارد کند و طرعاً مثل شکککرنم( می) مسککتقیم و متراکم رطوبتهرگونه  - 

 مشمول گارانتی تعویض و تعمیر نیز نخواهد بود.

های مرطوب و جاهایی که احتمال وجود شرنم بر خصوص در زمستان و محیطتابلو بهاستفاده از هیتر در درون 

های نگهداری و جویی چشککمگیری در هزینهباعث صککرفه درازمدتاسککت و در  روی سککطوو وجود دارد الزامی

 های الکترونیکی خواهد شد.تعمیر دستگاه

درجه به ازای هر  51تا  41باشد و از دمای  گراددرجه سکانتی 50+تا  -10باید در محدوده  دمای محل نصکب -

درصکککد از توان نامی باید کاسکککته شکککود. دماهای خارج از ایا محدوده ع وه بر کاهش  0گراد، درجه سکککانتی

 باعث ابطال گارانتی نیز خواهد شد. تصاعدی عمر دستگاه،

به همیا دلیل  ،شکککودمی تر بودن محیط، نصکککفدرجه گرم 11های طرقه قدرت دسکککتگاه به ازای هر عمر خازن

 تری نیاز به تعویض خازن پیداکنید در مدت کوتاههایی که در محیط خیلی گرم و یا تحت بار زیاد کار میدستگاه

 کنند.می

که نیاز به نصککب دسککتگاه در مکانی با باشککد و درصککورتی های شککدید و مداوملرزشمحل نصککب نراید دچار  -

 ب با مشاوریا شرکت در ایا مورد مشورت کنید.باشد باید قرل از نصلرزش زیاد 

کلید دستگاه خواهد شد و همچنیا تابش مسکتقیم نور خورشکید باعث کاهش چشکمگیر عمر جعره و صکفحه -

 گردد.باعث ابطال گارانتی می

متر اضافه،  111متر بیشتر است، باید به ازای هر  1111که ارتفاع محل نصکب از سکط  دریا از درصکورتی -

 دربارصکککورت احتمال گرم کردن دسکککتگاه  اهش ظرفیت برای توان دسکککتگاه در نظر بگیرید در غیر ایاک 0%

 تر خواهد بود.صورت نیاز به دستگاه با توان بزرگ نامی وجود دارد که در ایا

 

 چراکهشود های قدرت میباعث کاهش عمر خازن تر شدن محیط،نیز مانند گرم ارتفاع زیاد از سط  دریا توجه:

 ها با محیط به همان نسرت کاهش میابد.و ترادل گرمایی خازن یافتهکاهشغلظت هوا 
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 دستگاه نصب

o مشخصات محل نصب دستگاه 

شککده در جدول زیر مشککخصککات حداقل برای محل نصککب دسککتگاه برای عملکرد پایدار و مطمئا دسککتگاه درج

 است.

دستگاه خواهد شد و عواقب  توجه داشکته باشکید که عدم رعایت موارد ذیل موجب عملکرد نادرست سیستم

 احتمالی ناشی از آن خارج از مسئولیت شرکت است.

 داخل تابلو با تهویه و فیلتر مناسب و در محل سرپوشیده محل نصب

 C 50~ 10- دمای محل نصب
دو درصد کاهش  درجه، 41گراد باالی به ازای هر درجه سانتی

 توان خروجی لحاظ شود

 غیر رطوبت نسری

 متراکم
h< 85% 

در صورت احتمال تشکیل شرنم، حتماً از هیتر درون تابلو 

 استفاده شود

a < 0.5g X,Y, Z ارتعاش سه محور   

 مقاوم در برابر

UV 
 وجه در معرآ تابش نور خورشید قرار نگیردهی به خیر

IP 20 
فاقد ایمنی در  فاقد ایمنی در برابر ریختا آب به روی دستگاه

 برابر گردوغرار

از سط   ارتفاع

 دریا
A < 2600m 

 حدود متر، 1111متر باالتر از  111به ازای هر 

 .کاهش توان نامی در نظر گرفته شود 0 %

 : مشخصات نصب فیزیکی دستگاه2 -1جدول 

o موتور 

 خصوص درجاهایی کهکار به االمکان موتور را از سکیسکتم مکانیکی جدا کنید. ایاقرل از نصکب دسکتگاه، حتی

 است. شود الزامیموتور باعث خسارت به سیستم میچرخیدن برعکس 

ل احتما پی  موتور،صککورت در هنگام بروز اتصککال بدنه در سککیم بدنه موتور را اتصککال زمیا کنید در غیر ایا

 گرفتگی بسیار شدید و حتی مرگ وجود دارد.برق

ز سککیسککتم را اسککت و بدنه موتور هم به سککیسککتم متصککل اسککت هر نقطه ا که کل سککیسککتم فلزیدرصککورتی

 توانید زمیا کنید.می

صکورت کارکرد دستگاه بهینه نروده و  تر از توان نامی اینورتر نراشکد در غیر ایاوجه بزرگهی توان موتور به

 شود.گارانتی دستگاه نیز باطل می

پله  کتوان اینورتر حداکثر یشود و همچنیا وصکل کردن موتور با توان کمتر از توان اینورتر هم توصکیه نمی

 از موتور باالتر باشد.

مجموع توان موتورها بیش وصل کردن چندیا موتور مشابه به یک اینورتر منعی ندارد ولی باید توجه کرد که 

در توان  1.1، یک ضککریب هسککتبیش از دو عدد  موتورهاتعداد  کهدرصککورتیاز توان نامی اینورتر نراشککد و 

 دستگاه ضرب شود.
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 دستگاه نصب

ای بر کند حتماً از یک فا کمکیبا جریان باال کار می صکککورت طوالنی در دورهای پاییا وبه درجاهایی که موتور

 صورت موتور و حتی اینورتر دچار مشکل خواهند شد. خنک کردن موتور استفاده کنید در غیر ایا

o مکانیکی نصب 

 توضکی  داده شد، «محل نصکبو شکرایطی که در بخش  موردنظربرای نصکب دسکتگاه کنترل دور درون تابلوی 

صکککورت تراز کاری را بهمحل سکککوراخ -شکککدهکه همراه دسکککتگاه قرار داده- موردنظرابتدا توسکککط شکککابلون 

همراه  4عدد پی  خودرو قطر  1های باالی دستگاه ). سپس ابتدا پی کنیدسوراخ 2گذاری کرده و با مته ع مت

های پاییا دسککتگاه را برندید و ها را کام ً سککفت کنید پی ( را بسککته و بدون اینکه آنهسککتدسککتگاه موجود 

 ها استفاده کنید.توجه کنید که واشرها را نیز همراه پی اندازه الزم سفت نمایید. پی  را به 4سپس هر 

 برای سادگی و سرعت بیشتر در نصب، بهتر است ایا مرحله توسط دو نفر انجام شود.

 
 تراز با سط  افق صورتبه: نمایش نصب دستگاه 2-0شکل 
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 الکترونیکی نصب

 نصب الکترونیکی

o کلی  کیشماتXima 

و 
ی 
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ز 
وی
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فی
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ش 
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ف
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مقاومت ترمز

TC1 TC2

+

-

 
 XIMAشماتیک کلی دستگاه  :4-1شکل 

 

 تایی قدرت در پاییا 1 تایی ترمینال فرمان کوچک در باال و یک ترمینال 18دارای یک ردیف  Ximaدسکککتگاه 

. در قسککککمت باال نماییدشککککل زیر سکککیم بندی  صکککورتبهدرایو، موتور و دیگر تجهیزات مرترط را  .هسکککت

اسککککت. همچنیا مقاومت ترمز  شککککدهدادههای کنترلی نمایش مجزا از ترمینال صککککوت بهقدرت  هایترمینال

 متصل شود. -Bو  +Bهای خارجی نیز باید به پایه

Relay1 Relay1 Relay2 Relay2 OP2+ OP2- COM I8 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1 12V

R S T B- B+ U V W

Relay3 Relay3

 
 XIMAشماتیک ترمینال های دستگاه : 4-0شکل 
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 الکترونیکی نصب

o های قدرتترمینال 

M

B+

R

S

T

W

V

U

B-

PE

R

S

T
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مقاومت ترمز

 
 قدرت ورودی و خروجی هایترمینال: نمایش 4-2شکل 

 

 (V 380)فاز سه 

R, S, T های قدرتورودی 

W, V, U های قدرتخروجی 

 

 𝒎𝒎𝟐 kW/V XIMAE100XYYY-Ph))سط  مقطع سیم ورودی/ سیم خروجی 

4 / 5.5 7.5/380v XIMAE100B075-3 

 : سط  مقاطع مناسب برای ورودی/خروجی4 -1 جدول

 

 نکات مهم

 نیست. N توجه کنید که لزومی برای رعایت اتصال نول به ورودی 1

متصل نمایید. در مدل سه فاز از سیم با سط  مقطع  PEسیم اتصال زمیا را به ترمینال  0

 متر مربع برای اتصال ارت به دستگاه استفاده نمایید.میلی 5/1حداکثر 

متر مربع متصل نمایید. )جهت میلی 5/1با کابل  -B و +B هایمقاومت ترمز را به ترمینال 2

 انید استفاده کنید.توتر نیز میفاز از سیم ضخیماتصال اهمیتی ندارد( در مدل تک

 

 هشدارها

 از وصل نمودن نول به ورودی زمیا اکیداً خودداری نمایید. 1

را  های ترمینالاز کابل شکو اسکتفاده نکنید. اسکتفاده از کابل شکو احتمال شل شدن پی  0

 برد.باال می

ی هاترمینالهای ها را لخت نمایید تا امکان اتصکال رشتهمتر از سکر سکیممیلی 8حداکثر  2

 از بیا برود. مجاور به یکدیگر
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 الکترونیکی نصب

 متر مربع استفاده نکنید.میلی 4تر از از سیم با مقطع بزرگ وجههی به 4

 تعویض هزینه چراکه کنید پرهیز شککدتبه ترمینال هایپی  ازحدبیش کردن سککفت از 5

 .ستین گارانتی مشمول دیدهآسیب هایترمینال

به موتور وصککل کنید و از کنتاکتور، کلید مینیاتوری و ... اسککتفاده  ماًیمسککتقدسککتگاه را  1

 نکنید.

 یگرفتگبرقتککا از نویز خروجی و احتمککال  دییککنمککامتصککککل  االمکککانیحتورودی زمیا را  1

جلوگیری شککود. عدم اتصککال ورودی زمیا ممکا اسککت در کارکرد عادی دسککتگاه اخت ل 

 ایجاد نماید.

 و نیسکککت اجراری خروجی و ورودی نویز فیلتر و هارمونیک کاهش سکککلف از اسکککتفاده 8

 (خاص موارد در مگر. )هست اختیاری صورتبه

 عدم رعایت موارد فوق موجب آسیب دیدن دستگاه و خارج شدن از شمول گارانتی خواهد شد.

 

o های فرمانترمینال 

+

-

 
 LANو ورودی  فرمان مدارات: نمایش ترمینال دیجیتال 4-4شکل 

 

 شماره نام ترمینال عملکرد محدوده مجاز

200mA  ولت. اتصال ایا خروجی به هر ورودی آن  10خروجی

 نمایدرا فعال می

12V 1 
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 الکترونیکی نصب

 شماره نام ترمینال عملکرد محدوده مجاز

اسکککت و زمیا  هافرمانولت یا تغذیه  10ترمینال اول از سکککمت راسکککت 

 .هست COMبرگشت ایا ورودی، ترمینال 

30V/5mA Up CommandI1 2 
30V/5mA Down Command I2 3 
30V/5mA Leveling Speed I3 4 
30V/5mA Inspection Speed I4 5 
30V/5mA Intermediate Speed I5 6 
30V/5mA Normal Speed I6 7 
30V/5mA Rescue Speed 

ورودی سککرعت نجات اسککت که در مواقع اضککطراری از 

 درایکو مکوتکور را ککنکترل خواهککد کرد. UPSطکریکق 

توان ایا ورودی یمکه نیاز باشککد یدرصککورتهمچنیا 

تنظیم  Enableی دیگر یککا ورودی هککاسککککرعککترا برای 

 نمود.

 قرار دارد. تنظیمات ایا پارامتر در 

یکی از دو ورودی  I7در حالت اضککککطراری باید ورودی 

I1  یکاI2  ککه تعییا کننده جهت اسککککت فعال شککککود تا

 رقه هدایت کند.درایو موتور را به نزدیکتریا ط

I7 8 

30V/5mA Input Enable 

مککدار ایمنی تککابلو و بوبیا ایا ورودی را بککایککد بککا 

 صورت یااکنتاکتور اول قرل از موتور سری نمود. در 

بسککککته  1تکا زمانی که مدار ایمنی و کنتاکتور شککککماره 

 فعال نخواهد شد. Enableنشده 

I8 9 

توجه ) شککوند.ولت دسککتگاه فعال می 10به ترمینال  بااتصککال هاپایانهایا  

ولت و  1کنید که در صکککورت اسکککتفاده از ولتا  خارجی، ایا ولتا  کمتر از 

 یا دسکککتگاه PLC (COM) مشکککترکولت نراشکککد و همچنیا  21بیشکککتر از 

 متصل شود.( COMترمینال  باید به ها،فرستنده فرمان

200mA زمیا سکککنسکککور یا قطعه ولت برای تغذیه  10خروجی

 مشابه

COM 11 

250V/1A Contactor Relay RELAY-1 12 
 ی مختص اتصال به کنتاکتوررله

ایا ویژگی منحصککککر بکه فرد درایو زیمکا بر اسککککاس اسککککتاندارد دو المان 

الکترومککانیکی موردنیکاز قرکل از موتور را ترکدیکل بکه یکک المان مکانیکی 

 کند.( و رله خروجی درایو می1)کنتاکتور 
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 الکترونیکی نصب

 شماره نام ترمینال عملکرد محدوده مجاز

دو المان  EN81و طرق اسککککتکانکدارد  Contactor Lessدرواقع درایو زیمکا 

 دهد.الکترومکانیکی را برای ایمنی بیشتر از قرل از موتور قرار می

بککه پککارامتر برای اط ع از دیگر تنظیمککات . درایو 1رلکه دیجیتککال شککککمککاره 

 مراجعه نمایید. 

250V/1A Brake relay RELAY-2 13 

 .مختص اتصال به ترمزرله 

بککه پککارامتر برای اط ع از دیگر تنظیمککات . درایو 0رلکه دیجیتککال شککککمککاره 

 مراجعه نمایید. 

250/1A Fault Relay RELAY-3 14 

 رله مختص خطا.

به پارامتر برای اط ع از دیگر تنظیمات . درایو 2رله دیجیتال شماره 

 مراجعه نمایید . 

50mA  دیجیتککالخروجی کلکتور بککاز دسککککتگککاه. بککه پککارامتر

 مراجعه نمایید 

OP 2 15 

 COMزمیا برگشت ایا خروجی ترمینال  است وخروجی دیجیتال دستگاه 

 .هست

توجه کنید که ایا خروجی کلکتور باز بوده و در بعضی موارد باید با یک 

ولت وصل شود تا پالس  10کیلو اهم به ترمینال  1مقاومت کمتر از 

 ایجاد شود. موردنظر

- Programing and PG cart LAN Connecton 16 
ایا ترمینال برای پروگرام کردن درایو و آپدیت کردن درایو یا اتصککال به 

 جهت کلوز کردن درایو استفاده می شود.  PGکارت 

 

 خروجی های مدار کنترل-: ورودی4 -0جدول 
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 الکترونیکی نصب

o  نحوه سیم بندی کنتاکتورها با فیدبکEnable  در حالتN.C 

Control Panel
Feedback Input

TC1 TC2 BM

RLS

51

 
o  نحوه سیم بندی کنتاکتورها با فیدبکEnable  در حالتN.O 

Control Panel
Feedback Input

TC1 TC2 BM

RLS

51
 

 

 Enableفیدبک : نحوه سیم بندی 4-5شکل 
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 الکترونیکی نصب
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مقاومت ترمز

BM

TC2

BM
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B
rake

 C
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n
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l

+
-

~
~

TC2

Control Panel Emergency 
Failure(EN1-EN2)

(68)انتهای مدار ایمنی 
TC1

TC1 TC2

N.O

تابلوFaultورودی 

+

-

(COM)مشترک مدار ایمنی 

 
 Enable: نحوه سیم بندی ترمز و ورودی دیجیتال 4-1شکل 
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 الکترونیکی نصب

o یا )نجات(اضطراری مد Rescue 

باید ورودی درایو از برق شککهری قطع شککده و توسککط یک کنتاکتور  ،در ایا مد که هنگام قطع برق رخ می دهد 

عملکرد درایو در ایا حالت  در ایا حالت طرق تنظیم پارامتر گردد. می وصککککل   UPSبه  Tو Rدو ورودی 

ایا توان  ؛مشخص شود باید توسط پارامتر  UPSمشکخص می شکود. همچنیا توان حداکثر مجاز خروجی 

محدود خواهد کرد. الزم به ذکر  مشخص شده است را سرعت در حالت اضطراری یا نجات که در پارامتر 

یا  Under Voltageدازی می شککود و در حالت نجات خطای ولت نیز راه ان 001ت درایو زیما با ولتا  ورودی اسکک

که مربوط به سرعت نجات است و یکی از  I7کاهش ولتا  غیرفعال می شود. اما باید حتما در ایا حالت ورودی 

ورودی نجات باید قرل از جهت فعال شککککود و تا پایان ( نیز فعال شککککود. I2یا  I1 دو ورودی جهت باال یا پائیا )

 ت فعال بماند و بعد از قطع فرمان جهت برداشته شود.عملیات نجا

 

 نکات مهم

را از شمول گارانتی  خارج شکدن از محدوده مقادیر مجاز، باعث آسکیب به مدار کنترل درایو شکده و آن 1

 نماید.خارج می

رله  متر مربع استفاده کنید. برای اتصال خروجیمیلی 5/1تا  25/1برای نصب ترمینال فرمان از سیم  0

 توانید استفاده نمایید.متر مربع نیز میمیلی 1فرمان از سیم تا سط  مقطع 

ها را با طول مناسکککب لخت کرده و در صککورت نیاز به بسککتا چند سککیم زیر یک ترمینال، ابتدا همه آن 2

 پیچیده و درون یک کابل شو قرار دهید و به ترمینال مربوطه وصل کنید.همبه

های ترمینال پی  سکفت کردن متعادل .شکدت پرهیز کنیدهای ترمینال بهازحد پی از سکفت کردن بیش 4

 کند.برای کارکرد درست کفایت می

 ها آسیب جدی وارد کند.تواند به ترمینالگوشتی نامناسب میآچار پی  استفاده از 

ریان و ولتا  و های موتور، حامل جورودی/خروجی قدرت دستگاه، بخصوص سیم هایتوجه کنید که سیم 5

دسککتگاه، نویز و اخت ل ایجاد کنند. برای  هافرمانتوانند به روی می راحتیبهفرکانس باالیی هسککتند و 

درت های قهای کنترل را از دورتریا مسیر ممکا نسرت به کابلجلوگیری از ایا اخت ل احتمالی، سکیم

و شیلد کابل موتور را به زمیا  تفاده نماییداالمکان برای موتور از کابل شکیلد دار اسکعرور دهید و حتی

 )باید در همان نقطه به زمیا تابلو باید متصل باشد )زمیا اینورتر هم تابلو متصل نمایید.

کنید، شیلد کابل کنترل را نیز در همان که برای کابل کنترل هم از نوع شیلد دار استفاده میدرصورتی

 ای(نقطه قرلی زمیا کنید. )اتصال تک نقطه
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 افزارینرم تنظیم

 یافزارنرمتنظیم 
o  نمایشصفحهکلیدها و 

برای نمایش مقادیر و پارامترها و  LEDعدد چراغ  4رقمی ممیز دار و  4دارای یک نمایشکککگر  XIMAدسکککتگاه 

 .هستتایی برای تنظیم پارامترها و ریست کردن خطاها و استارت استوپ موتور  1کلید یک صفحه

 
 اصلی دستگاه کلیدصفحه: 5-1 شکل

 

 نمایشصفحهو  کلیدصفحه

1 LCD و  جریان، مقدار بار دور، رقمی و برای نمایش مقادیر فرکانس، 4نمایش صککککفحکه

 مشاهده و تنظیم پارامترها.

2 LED   چهکار عکددLED ،برای نمکایش جهکت چرخش موتور، نمکایش جریکان یا درصککککد بار 

 دستگاه.فرکانس یا دور موتور، استارت یا استوپ بودن 

3 START/DIR  جهتو تغییر کلید استارت (START/DIR). 

4 RESET/STOP  ریستکلید استوپ و (RESET/STOP). 

 خطای.( کندرا ریسککککت می دادهرخثانیه، خطای  0داشککککتا ایا کلید به مدت نگه 

و دسککتگاه باید خاموش و روشککا  شککودنمیبا ایا کلید ریسککت   اتصککال کوتاه یا

 شود(

دهد از ریسکککت کردن آن خودداری نموده و کنید که اگر خطایی مکرراً رخ میتوجه 

 .حتماً با شرکت تماس حاصل نمایید تا از خرابی کلی دستگاه جلوگیری به عمل آید
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 افزارینرم تنظیم

 نمایشصفحهو  کلیدصفحه

5 NEXT/INC 
PREV/DEC 

در هنگام  .(PREV/DEC) و کلید کاهش/قرلی (NEXT/INC)کلید افزایش/بعدی 

روی پارامترهای مختلف و یا تغییر مقدار یک پارامتر تنظیم پکارامترها برای حرکت 

رود. در ادامه توضککیحات بیشککتر را پارامتر( به کار می )در صککورت انتخاب شککدن

 مشاهده خواهید نمود.

6 ENTER  کلیدEnter  برای رفتا به صفحه پارامترها به و یا انتخاب و ذخیره یک پارامتر و یا

در  رود.و برگرداندن پارامترها به کار می خودککارمثکل تنظیم  هکاییفرمکاناجرای 

 ادامه توضیحات بیشتر را مشاهده خواهید نمود.

7 BACK کلیکد خروج (Back)  ککه برای خروج از هر مرحله در هنگام تنظیم پارامترها به کار

 رود.می

 XIMAدستگاه  نمایشصفحهو  کلیدصفحه: معرفی 5-1جدول 

 نمایشصفحه 

ثانیه  5/1نمایش به مدت صفحههای و سگمنت LEDهای شود ابتدا تمام چراغستگاه روشا میکه د در حالتی

شککود. برای اسککتارت نمایش دیده میبه روی صککفحه و یا  و سککپس کلمه  شککدهروشککابرای تسککت 

 (Inhibited)باشککد کلمه  غیرفعال Enableنیاز باشککد و ورودی  Enableدسککتگاه به فعال بودن ورودی 

  (Ready)باشککد، کلمه  نشککدهتعریف Enableفعال شککده باشککد و یا ورودی  Enableشککود و اگر دیده می

 شود و دستگاه در انتظار فرمان استارت خواهد بود.دیده می

نمایش دیده روی صفحه موردنظر کمیت پارامتر که دسکتگاه استارت بشود، با توجه به مقدار درصکورتی

 مربوطه نیز روشا خواهد شد. LED خواهد شد و

نمایش ثانیه مقدار مرجع روی صفحه 0و یا مرجع( دستگاه تغییر داده شود برای حدود ) که فرکانسدرصورتی

 و سپس دوباره کمیت قرلی نمایش داده خواهد شد. شدهدیده

o تنظیم پارامترها 

بعضککی از پارامترها اثر آنی بر کارکرد موتور خواهند داشککت که ایا تأثیر شککامل تغییر جهت موتور نیز  :توجه

دیده و مسلط به کارکرد سیستم، خواهد بود. توجه داشکته باشید که ایا تغییرات حتماً توسط کارکنان آموزش

گاه را باالبرده و همچنیا عمر کل تغییر داده شکککوند. هرگونه اشکککتراه در تنظیم پارامترها احتمال خرابی دسکککت

 شود. شدید تواند منجر به صدمات جانیدهد و حتی میسیستم و راندمان آن را کاهش می

هستند و تغییرات بعضی نیز هنگام ذخیره  تغییرقابلبعضکی پارامترها نیز فقط در هنگام اسکتوپ بودن درایو 

 شوند.شدن و خروج از صفحه تنظیم پارامترها اعمال می
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 افزارینرم تنظیم

Parameter Submenu

Set value of parameter

Last edited parameter

Parameter menu
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 افزارینرم تنظیم

o  پارامترهاطریقه تنظیم (Parameter setting:) 

 (Press and relaease Enter)     را فشار دهید و رها کنید تا به صفحه پارامترها بروید. Enter کلید ابتدا -

 Enter و کلید یا همان کلمه ورود را تنظیم کرده باشید ابتدا باید کلمه عرور را وارد کنید اگر پارامتر  -

 مراجعه کنید.  را بزنید تا به قسمت پارامترها بروید. برای اط عات بیشتر به پارامتر

(If  is not zero, enter the password and press Enter) 

 شود.نمایش دیده میتنظیمی روی صفحهاکنون نام آخریا گروه  -

و  NEXTشککود. برای دیدن گروه بعدی کلید نمایش دیده میروی صککفحه شککدهتنظیماکنون نام آخریا گروه  -

 را فشار دهید. PREVبرای دیدن گروه قرلی کلید 

در گروه  شدهیمتنظشکوید. اکنون نام آخریا پارامتر  موردنظررا فشکار دهید تا وارد گروه  Enterحال کلید  -

 شوددیده می موردنظر

که را فشککار دهید. درصککورتی PREVو برای دیدن پارامتر قرلی کلید  NEXTبرای دیدن پارامتر بعدی کلید  -

 خواهید نمود. را مشاهده دارید به ترتیب همه پارامترهاایا کلیدها را نگه

(Press +/- to scrol parameters) 

زن صورت چشمکدر ایا هنگام مقدار پارامتر به را فشکار دهید. Enterدنظر، کلید برای تنظیم پارامتر مور -

 (Press Enter and you will see the parameter’s value blinking)                                دیده خواهد شد.

 توانید مقدار پارامتر را تنظیم کنیدمی -و +با فشردن کلیدهای  -

مقدار پارامتر با سرعت متغیر اضافه و کم خواهد شد و در صورت زدن  داریدنگهکه ایا کلیدها را درصورتی

 کوتاه ایا کلیدها تنها یک واحد تغییر انجام خواهد شد.

را فشککار دهید و در صککورت تمایل به لغو  Enterکه تمایل به ذخیره تغییرات پارامتر دارید کلید درصککورتی -

 را فشار دهید. Backریا پارامتر، کلید خروج یا تغییرات آخ

گشککت و پس از چند بار فشککردن آن از صککفحه  بازخواهیدیک مرحله به عقب  Backبا هر بار فشککردن کلید  -

 پارامترها خارج خواهید گشت.

(Adjust value by pressing +/- and press Enter to save or Back to not save) 

به مقدار قرل از تنظیم  ،شککدهدادهآخریا پارامتر تغییر  سککازی،رت خروج بدون ذخیرهصککو توجه کنید که در

و  گذاردآنی در کارکرد سکیسککتم تأثیر می صککورتبهخود بر خواهد گشکت. ضککمناً تغییرات بعضکی از پارامترها 

 و ذخیره پارامتر مالثر خواهند بود. Enterبرخی دیگر پس از فشردن 

o سازیبه مقادیر اولیه و ذخیره برگشت 

فرآ و یا گرفتا نسخه پشتیران از مقادیر فعلی و یا برگرداندن در صکورت تمایل به برگرداندن مقادیر پیش

 پارامتر  برای اط عات بیشککتر به تنظیم .اسککتفاده کنید توانید از پارامتر آخریا تنظیمات قرلی می

 مراجعه نمایید.

o یرمزگذار 

توانید یک رمز )عدد عرور( کاری احتمالی توسط افراد متفرقه، میدست مصون ماندن مقادیر پارامترها ازبرای 

حی  صکورت صبرای دسکتگاه تعریف کنید. در ایا حالت برای رفتا به صکفحه پارامترها ابتدا باید رمز عرور به

تنظیم شککود به معنی نرودن رمز عرور برای تنظیم خواهد بود. برای اط عات  1وارد شککود. اگر مقدار رمز عرور 

  مراجعه نمایید. بیشتر به بخش تنظیم پارامتر 
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 پارامترها

 پارامترها
 

نمایش 

 پارامتر
 توضیحات نام دسته پارامتر

Pa پارامترهای اولیه 
اندازی و پارامترهای پرکاربرد مثل شکککتاب راه گروه اول شکککامل

 .هستمقادیر ماکزیمم و مینیموم دور و امثالهم 

Pb مقادیر نامی موتور 

مقادیر نامی موتور مانند ولتا  و جریان و ضریب توان و فرکانس 

کککه اکثراً از روی پ ک موتور  هسککککتفرآ و دور و جهککت پیش

 شوند.وارد می

Pc هاورودی/خروجی 
هکای دیجیتکال و آنکالوگ یکا همکان ترمینکال فرمان ی خروجیورود

 .گردندهستند که با توجه به نیاز و کاربرد تنظیم می

Pd پارامترهای سیستمی 
و توقف و  شکککتابگیریپارامترهای سککیسکککتمی خاص مانند طریقه 

 .هستموارد دیگر  ونوع کاربرد درایو 

Pf پارامترهای حفاظتی 

که در ایا دسککته قرار  حفاظتی اسککتگروه شککشککم مختص توابع 

موتور، حفاظت اضککافه دما، حفاظت  باراضککافهحفاظت  ماننددارند 

 و ... . شدگیقفلجلوگیری از 

PG مانیتورینگ 
در ایا بخش فعککال یککا غیرفعککال بودن ورودی هککا و خروجی هککای 

 دیجیتال درایو نمایش داده می شود. 

H تاریخچه و مقادیر خطاها 
 هاو بعضی از کمیت های سکیسکتمخچه خطاها یا فالتبررسکی تاری

 .هستند مشاهدهقابلایا دسته فقط  .کاربرد دارند

 Xima-L100بندی پارامترهای دستگاه : معرفی دسته1-1 جدول

اه بعدی دستگ هاینسخهتوجه کنید که پیوسکته نرودن شکماره پارامترها برای افزودن پارامترهای احتمالی در 

 .هست

اسکت بعضکی از پارامترهای موجود در ایا دفترچه در دسکتگاه شکما در دسترس نراشند. برای اط عات ممکا 

 بیشتر با شرکت تماس حاصل نمایید.
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 پارامترها

o پارامترهای اولیه 

پارامتر  نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام

 Normal Speed 0.00-2.50 m/s 1.00 R/W 

   سرعت نرمال در تنظیمات سرعت آسانسور

 Intermediate Speed 0.00-2.50 m/s 0.50 R/W 

   یا میانی در تنظیمات سرعت آسانسور mediumسرعت 

 Inspection Speed 0.00-2.50 m/s 0.20 R/W 

  سرعت ریویزیون در تنظیمات سرعت آسانسور

 Leveling Speed 0.00-2.50 m/s 0.13 R/W 

  روی در تنظیمات سرعت آسانسورپیادهسرعت جابجایی یا 

 
 Open Loopدر حالت  زمان(-: منحنی حرکت آسانسور )سرعت1-1شکل 

 Acceleration 2m/s 1.00-0.00 0.50 R/W 

  شتاب راه افتادن برحسب متر بر مجذور ثانیه

 Jerk 1 3m/s 5.00-0.00 0.10 R/W 

   تکانه ابتدای شتابگیری برحسب متر بر مکعب ثانیه

 Jerk 2 3m/s 5.00-0.00 0.20 R/W 

   تکانه انتهای شتابگیری برحسب متر بر مکعب ثانیه



















 
  

 20 

 

 پارامترها

 
 X0و  X3: پارامترهای 1-0 شکل

8 X3 0-300 cm 155 R/W 

   فاصله بیا آهنربای دور انداز تا سط  طرقه

 X0 0.0-50.0 cm 5.2 R/W 

  Levelingنصف فاصله بیا دو آهنربای 
 

 

 Stop Method 0-1 0 R/W 

 کند:زیما از دو روش برای ایستادن در طرقات استفاده می

و  8با اسککککتفاده از پارامترهای  Distance Approachروش فاصککککله یا  -1

 

تا  پارامترهای  با اسککککتفاده از Decelerationیکا روش تنظیم معمولی  -1
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 Deceleration 2m/s 1.50-0.00 0.70 R/W 

  48 شتاب توقف، برحسب متر بر مجذور بر ثانیه.

 Jerk 3 3m/s 0.50-0.00 0.80 R/W 

  48 تکانه ابتدای حرکت برحسب متر بر مکعب ثانیه

 Jerk 4 3m/s 0.50-0.00 0.80 R/W 

  48 تکانه انتهای حرکت برحسب متر بر مکعب ثانیه

 
  

X0 

X3 

 آهکککنکککربکککای دور رویآهنرباهای پیاده

 انداز

 سط  طرقه

Leveling Low Speed 
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 پارامترها

 

 در درایو زیما Brake Sequence: ترتیب ترمز یا 1-2شکل 

 Brake on Delay 0.0-3.0 s 0.7 R/W 

   تأخیر ابتدای حرکت بیا استارت و ترمز برحسب ثانیه

 Brake off Delay 0.0-3.0 s 0.5 R/W 

   هنوز ادامه دارد بعد از گرفتا ترمز. PWMزمانی که پس از توقف مدت

 Brake Start Delay 0.0-3.0 s 0.2 R/W 

   برحسب ثانیه PWMشدن ترمز و شروع  تأخیر بیا باز

 Inspection Acceleration  2m/s 1.00-0.00 0.40 R/W 

  یا ریویزیون برحسب متر بر مجذور ثانیه Inspectionشتاب در مد 

8 Inspection Deceleration 2m/s 1.50-0.00 0.70 R/W 

  یا ریویزیون برحسب متر بر مجذور ثانیه Inspectionشتاب توقف در مد 

 Inspection Jerk 3m/s 5.00-0.00 0.40 R/W 

  بر حسب متر بر مکعب ثانیه یا ریویزیون Inspectionدر مد  Jerkتکانه یا 

Up 

Enable 

Contactor 

PWM 

Brake 

Start 

V3 

V0 

Speed 

 

V3 

V0 

<1s 0.1s 

Brake 
Start 
Delay 

Brake 
on 

Delay 

Brake off Delay 
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 پارامترها

 
 Close Loopزمان( در حالت -: منحنی حرکت آسانسور )سرعت1-4شکل 

 Initial  Jerk  3m/s 5.00-0.01 0.03 R/W 

  برحسب متر بر مکعب ثانیه  initialجرک در بازه 

 Initial  Speed  0.00-2.50 m/s 0.00 R/W 

  initialسرعت بازه 

 Initial Time  0.0-2.0 s 0.0 R/W 

  initialزمان بازه 

 Mechanical Brake Enable 0.000-0.100 m/s 0.000 R/W 

  شود. )برحسب متر بر ثانیه(سرعتی که در آن ترمز مکانیکی فعال می

 Rescue Speed 0.000-0.100 m/s 0.000 R/W 

 UPSحداکثر سککرعت در مد اضککطراری را مشککخص می کند. ایا سککرعت با توجه به توان 

به مقدار مشکخص شده در   UPSمحدود می شکود. در صکورتی که توان کشکیده شکده از 

 برسد سرعت افزایش نخواهد یافت.  پارامتر 
 

 

o پارامترهای نامی 

پارامتر  نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام

B
Motor Rated Current 2-18 A 15 R/W 

  جریان نامی موتور

B
Motor Rated Voltage 100-500 V 380 R/W 

  ولتا  نامی موتور
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 پارامترها

پارامتر  نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام

B
Motor Rated Frequency 10.0-500.0 Hz 50.0 R/W 

  فرکانس نامی موتور

B
Nominal Speed 0.00-2.50 m/s 1.00 R/W 

  دور نامی موتور

B
Default Motor Direction 0-1 1 R/W 

  فرآ موتورجهت چرخش پیش

B
Low Speed Gain 0.50-1.20 1.00 R/W 

  ضریب سرعت پائیا

B
Motor Power 1.0-7.5 kW 7.5 R/W 

  توان نامی موتور

B8
Motor Pair Poles 1-2 2 R/W 

  تعداد جفت قطب های موتور 

B
Motor RPM 1300-1460 rpm 1440 R/W 

  دور نامی موتور

B
Motor Power Factor 0.00-0.95 0.85 R/W 

  (CosФ)ضریب توان موتور 

B
Encoder Pulse 0-4096 1024 R/W 

  تعداد پالس انکودر در هر سیکل

B

Encoder Direction 0-2 2 R/W 

 جهت تنظیمی انکودر

 راست گرد - 0

 چپ گرد  - 1

 1به  Eتنظیم بصورت اتوماتیک پس از تغییر  – 2

 

o هایخروجو  هایورود 

پارامتر  نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام



Speed Input Method 0-1 0 R/W 

 تنظیم نحوه انتخاب سرعت درایو

 سرعت باالتر انتخاب براساس اولویت  – 0

در ایا روش هر ورودی نمایانگر یک سکرعت است که به خروجی درایو اعمال 

می شککود. سککرعت ها در ایا مد بصککورت پیاده روی، میانی، نرمال و رویزیون 

 شوند. تنظیم می PA04تا  PA01هستند. که از طریق پارامترهای 

 انتخاب بصورت باینری – 1

حالت  8براسککاس فعال یا غیر فعال بودن  I3, I4 ,I5در ایا حالت سککه ورودی 

ایجاد می کنند. که بجز حالتی که سکه ورودی غیر فعال اسکت بر اساس جدول 
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 ترهاپارام

پارامتر  نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام

زیر سککککرعت مشککککخصککککی به خروجی اعمال می شککککود. در ایا حالت دیگر مد 

رویزیون وجود ندارد و تابلو تصکمیم می گیرد که کدام سرعت را به رویزیون 

هی  تغییری در مد  غییر نحوه ایستادن در ایا حالت با تاختصاص دهد. 

 آسانسور حرکت می کند. Decelrationایجاد نشده و فقط با مد 

  I6 I4 I3 توضی 
 - 0 0 0 توقف موتور و برداشتا فرمان کنتاکتورها

 1 0 0 1سرعت مولتی اسپید 

  0 1 0 0سرعت مولتی اسپید 
  1 1 0 2سرعت مولتی اسپید 
  0 0 1 4سرعت مولتی اسپید 
  1 0 1 5سرعت مولتی اسپید 
  0 1 1 1سرعت مولتی اسپید 
   1 1 1 1سرعت مولتی اسپید 



Relay 1 Setting 0-7 0 R/W 

فرآ برای فرمان کنتاکتور تعریف صککورت پیشکه به 1تنظیمات مربوط به رله شککماره 

 شود.می

  ها و خروجی های دیجیتال مراجعه کنید.تنظیمات رلهبه جدول 
 



Relay 2 Setting 0-7 1 R/W 

فرآ برای فرمان ترمز تعریف صککککورت پیشکه به 0تنظیمکات مربوط بکه رله شککککماره 

 شود.می

 ها و خروجی های دیجیتال مراجعه کنید.به جدول تنظیمات رله 
 



Relay 3 Setting 0-7 2 R/W 

فرآ برای فرمان ترمز تعریف صککککورت پیشکه به 2تنظیمکات مربوط بکه رله شککککماره 

 شود.می

 ها و خروجی های دیجیتال مراجعه کنید.به جدول تنظیمات رله 

 



OP 2 Setting 0-7 3 R/W 

فرآ صکککورت پیشکه به 1تنظیمات مربوطه به خروجی دیجیتال )کلکتور باز( شکککماره 

 شده است.آمده است، تنظیم Enableبرای زمانی که فیدبک 

 ها و خروجی های دیجیتال مراجعه کنید.به جدول تنظیمات رله 
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 پارامترها

پارامتر  نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام
ی 
ها
تر
ام
ار
ت پ

ما
ظی
تن
ل 
دو
ج






 
تا 








  تنظیم پارامترهای  تا شود.طرق جدول زیر انجام می 

 ها و خروجی های دیجیتالتنظیمات رله

 فرمان کنتاکتور 

 فرمان ترمز 

 
، در زمککان بروز خطککا خروجی N.Cصککککورت وقوع خطککا )خروجی دیجیتککال بککه

 شود(غیرفعال می

 

 Enableخروجی فیدبک 

، در زمککان بروز خطککا خروجی غیرفعککال N.Cصککککورت )خروجی دیجیتککال بککه

 شود(می

 

 Advanced Door Openingبرای استفاده در  Door Zoneناحیه فرود یا 

، در زمککان بروز خطککا خروجی غیرفعککال N.Cصککککورت )خروجی دیجیتککال بککه

 شود(می


، در زمان بروز خطا خروجی فعال N.Oصککورت وقوع خطا )خروجی دیجیتال به

 شود(می


 Enableخروجی فیدبک 

 شود(، در زمان بروز خطا خروجی فعال میN.Oصورت )خروجی دیجیتال به


 Advanced Door Openingبرای استفاده در  Door Zoneناحیه فرود یا 

  شود(، در زمان بروز خطا خروجی فعال میN.Oصورت )خروجی دیجیتال به

 

 Door Speed 0.00-2.50 m/s 0.20 R/W 

 Digital Input Configuration 0-8 7 R/W 

های عنوان دیگر ورودینجات قابلیت تنظیم به فعالسکککازی مدجز به I7ورودی دیجیتال 

 را تنظیم نمود. I7توان پارامتر ورودی دیجیتال را دارد. طرق جدول زیر می

 

 I7تعریف برای جدول پارامترهای قابل 

ورودی غیر فعال 

  ورودی تنظیمI7  بجای ورودیI1 

  تنظیم ورودیI7  بجای ورودیI2 

  تنظیم ورودیI7  بجای ورودیI3 

  تنظیم ورودیI7  بجای ورودیI4 

  تنظیم ورودیI7  بجای ورودیI5 

  تنظیم ورودیI7  بجای ورودیI6 

  تنظیم ورودیI7  برای فعالسازی مد نجات 

  I8بجای ورودی  I7تنظیم ورودی  8
Multi Speed 1 0.00-2.50 m/s 0.12 R/W 
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 پارامترها

پارامتر  نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام

    1سرعت مولتی اسپید 


Multi Speed 2 0.00-2.50 m/s 0.20 R/W 

  0سرعت مولتی اسپید 


Multi Speed 3 0.00-2.50 m/s 0.30 R/W 

  2سرعت مولتی اسپید 


Multi Speed 4 0.00-2.50 m/s 0.50 R/W 

  4سرعت مولتی اسپید 


Multi Speed 5 0.00-2.50 m/s 0.70 R/W 

  5سرعت مولتی اسپید 


Multi Speed 6 0.00-2.50 m/s 0.80 R/W 

  1سرعت مولتی اسپید 


Multi Speed 7 0.00-2.50 m/s 1.00 R/W 

  1سرعت مولتی اسپید 

o پارامترهای سیستمی 

پارامتر  نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام



Password 0-9999 0 R/W 

 صفحه به ورود هنگام شود، تنظیم صکفر از غیر عددی روی به پارامتر ایا کهدرصکورتی

 تنظیم امکان تا شککککود وارد عرور رمز عنوانبه عدد ایا ابتدا باید پکارامترهکا تنظیم

 .شود میسر پارامترها

 صککفحه به مکرر ورود تا بماند 1 پارامتر ایا تنظیمات، شککدن نهایی از قرل تا اسککت بهتر

 عدد روی به را پارامتر ایا تنظیمات، شککدن نهایی از پس و باشککد ترآسککان پارامترها

 به جلوگیری متفرقه، افراد توسککط پارامترها احتمالی تغییرات از تا کنید تنظیم دلخواه

 .آید عمل

 دارمق المقدورحتی و نشود فراموش راحتیبه که کنید انتخاب را مقداری که کنید توجه

 .نمایید ثرت مطمئا درجایی را آن

 .نمایید حاصل تماس شرکت با پارامتر ایا مقدار کردن فراموش صورت در

 



Restore/Back up 0-3 0 R/W 

 است. غیرفعالپارامترها  بازگرداندندر ایا حالت، عمل 

(Deactive) 



 
ثانیه فشککککرده  5برای  Enter، کلید 1اگر پس از تنظیم ایا پارامتر به روی عدد 

 گردند.فرآ برمیشود تمامی پارامترها به مقدار پیش

 (Press and hold Enter for 5Sec .Load Defaults Value) 
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 پارامترها

پارامتر  نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام

فرآ، تمایل به برگرداندن مقادیر قرلی که بعد از انتخاب مقادیر پیشدرصورتی

 5را  Enterکلید  0پکارامترهکا داشککککتید، پس از تنظیم ایا پارامتر به روی عدد 

 ثانیه فشار دهید.

(Restore edited Parameters) 
 



شتیران گرفته از مقدار جاری پارامترها نسخه پ Enterثانیه کلید  5داشتا با نگه

باشککند. کاربرد ایا حالت برای زمانی شککود و مانند مرحله دوم قابل بازیابی میمی

است که اپراتور قصد انجام تغییراتی را دارد که ممکا است نیاز به برگرداندن 

 آن تغییرات باشد.

(Backup Edited Parameter) 
 





Rescue Mode 0-2 1  

 اضطراری باید ایا پارامتر تنظیم شود.برای فعال نمودن مد 

 عملکرد در مد اضطراری غیر فعال. 0

 شناسائی جهت بهینه با استفاده از مقایسه گشتاور. 1

 عملکرد طرق فرمان تابلو فرمان.  2

فعال شککککود. در  I2یا  I1و یکی از دو ورودی جهت  I7ورودی در حکالکت اضککککطراری بکاید 

درایو شککروع به جابجائی کابیا تا نزدیک تریا طرقه  Pd03اینصککورت بر اسککاس پارامتر 

 Pd06 (Rescue Searchتنظیم شککککود درایو بکه مدت زمان  Pd03=1خواهکد نمود. اگر 

Time) ( براسککاس جهتی که تابلو فرمان فعال کرده اسککتUp  یاDown ،حرکت می کند )

رد نیاز دا شتاور کمتریگسکپس جهت دیگر را بررسکی می کند، بعد از مقایسه جهتی که 

 را برای ادامه حرکت انتخاب می کند. 

در حکالکت اضککککطراری طرق جهتی ککه تکابلو فرمکان اعمکال می کنکد، درایو با  Pd03=2اگر 

نشکککود به  Pd04در صکککورتی که توان ورودی درایو بیشککتر از  PA24حداکثر سککرعت تا 

 سمت طرقه بعدی حرکت می کند. 
 

 



UPS Power 2.0-20.0 kW 2.0 kW  

ثر در ایا در حالت اضطراری. ایا توان سرعت حداک UPSحداکثر توان مجاز خروجی 

 حالت را محدود می کند.
 



Switching Frequency 3.0-10.0 Hz 6.0 R/W 

کند. ایا پارامتر مقدار فرکانس سوئیچینگ طرقه قدرت دستگاه را تعییا می

های باالتر باعث کم شدن صدای سوت موتور و کم شدن دامنه نوسانات جریان فرکانس

شود ولی از طرفی باعث کاهش جزئی گشتاور و توان ماکزیمم و همچنیا و گشتاور می

گشتاور در دورهای خیلی پاییا موتور تر دستگاه و کیفیت پاییا کردن کارتر گرم

کیلوهرتز تنظیم شود  4کیلووات ایا فرکانس باالی  5.5که در دستگاه درصورتیشود.می
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 پارامترها

پارامتر  نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام

مقدار بهینه درصد کاهش توان برای دستگاه در نظر بگیرید. 2به ازای هر کیلوهرتز، 

لی ندارید از مشککه با صدای موتورو درصورتی هستکیلوهرتز  1تا  4ایا پارامتر بیا 

 تغییر ایا پارامتر خودداری نمایید.


Rescue Search Time 1.0-5.0 s 2.0 R/W 

  مدت زمان تست جهت در درایو برای یافتا جهت بهینه حرکت در حالت نجات.


Version of software 0-9900 1100 R/O 

  نسخه نرم افزار درایو.

o پارامترهای حفاظتی 

پارامتر  نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام


Input Phase Loss 0-1 1 R/W 

  قطع خروجی در صورت قطع شدن فاز ورودی


Output Phase Loss 0-1 1 R/W 

  قطع خروجی در صورت قطع خروجی سمت موتور


Motor OverLoad 30-300% 100% R/W 

  شدن موتور. Overloadتعییا میزان مجاز برای 


Brake Resistance 30-300 ohm 50 R/W 

  تعییا مقدار مقاومت ترمز


Brake Power 50-9999 W 1300 R/W 

  تعییا توان ترمز


Over Current Trip Level 1.0-35.0 A 25.0 R/W 

  سط  مجاز برای قطع در حفاظت اضافه جریان


Over Current Trip Time 0.5-20.0 s 5.0 R/W 

  زمان مجاز برای حفاظت اضافه جریان

8

Small Motor 0-1 1 R/W 

فعال یا غیرفعال کردن خطای موتور کوچک اسککت که درزمانی که جریان کشککیده شککده از 

اساس پارامترهای داخلی درایو ایا خطا را اع م  درایو کمتر از توان نامی درایو باشد بر

 کند.

 



No. of Auto Restart Try 0-10 10 R/W 

تعداد دفعات ریسکت شدن درایو در صورت بروز خطا را مشخص می کند. در صورتی که 

تنظیم شککککود درایو بعکد از هر خطکا نیککاز بکه ریسککککت کردن دسککککتی دارد در غیر  1روی 

درایو در موقع بروز خطا ریسککت می کند و زمانی که شککمارنده  Fاینصککورت به تعداد 

 تعداد خطا صفر شد نیاز به ریست کردن دستی درایو است. 

 

Fault Reset Time 3.0-100.0s 10.0 R/W 
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پارامتر  نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام


ریسکککت  OverLoadبعد از گذشکککت ایا زمان خطای رخ داده شکککده روی درایو بجز خطای 

 میشود.
 


Over Load Fault Reset Time 3.0-100.0s 10.0s R/W 

  ریست میشود. OverLoadبعد از گذشت ایا زمان خطای 


12OC Fault Enable 0-1 1 R/W 

  12OCفعال کردن یا غیرفعال کردن خطای 

o پارامترهای مانیتورینگ 

پارامتر  نوع توضیحات نام

PG01 Digital Input Monitoring های درایونمایش فعال بودن ورودی R/O 

PG02 Digital Output Monitoring دن خروجی های درایوبو نمایش فعال R/O 

o ی خطاهانمایش تاریخچه 

پارامتر  نوع توضیحات

   

H  R/O (Last faultآخریا خطای دستگاه )

H  Hi01خطای دستگاه قرل از پارامتر 

H  Hi02خطای دستگاه قرل از پارامتر 

H  Hi03خطای دستگاه قرل از پارامتر 

H  Hi04خطای دستگاه قرل از پارامتر 

H  Hi05خطای دستگاه قرل از پارامتر 

H  Hi06خطای دستگاه قرل از پارامتر 

H8  (SC occurance) تعداد خطای اتصال کوتاه

H  (OC-OCA-OCd occurance) تعداد خطای جریان

H  (OH occurance) خطای اضافه دماتعداد 

H  (OV occurance)تعداد خطای اضافه ولتا  

H  (OP occuranceتعداد خطای اضافه توان )

H  (Total on Time) ساعات روشا بودن دستگاه

H  (Total run Timeساعات استارت بودن دستگاه )
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 مانیتورینگ توابع

 توابع مانیتورینگ

  عادی کارکردتنظیم نمایشگر 

توانید پارامترهای مختلف خروجی درایو را مشککاهده می Up/Downدر هنگام کارکرد عادی درایو با فشککردن کلیدهای 

 کنید.

 عملکرد ها LEDو  نمایشصفحهتغییرات 

 

 فرکانس خروجی دستگاه برحسب هرتز.

 شود(روشا می Hz/RPM)ممیز روشا و چراغ  

 

 آمپر. 01.11تا  1.11آمپر خروجی دستگاه از 

 شوند(/% روشا میAممیز دوم و چراغ )

 

 سرعت موتور برحسب متر بر ثانیه

 شود(روشا می Hz/RPM)ممیز خاموش و چراغ  

 

 .کیلوواتتوان خروجی برحسب 

 شود(نمایش دیده میسمت چپ صفحه  )حر 

 

 های قدرت دستگاه.ولتا  خازن

 شود(نمایش دیده میسمت چپ صفحه U)حر  

 

 سینک داخلیدمای هیت

 شود(نمایش دیده میسمت چپ صفحه C)حر  

 

  

.
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 

.
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 

.
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 

.
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 

U
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 

.
Hz/RPM 

FWD 

A/% 

RUN 
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 مانیتورینگ منوی پارامترهای

 مانیتورینگ پارامترهای منوی
 ردیف کاربرد شدهدادهپارامتر نمایش  نوع

R/O هافعال بودن ورودی  Input Terminal status 
PG01 

R/O هافعال بودن خروجی  Output Terminal status 
PG02 

 

برخی از پکارامترهکای خروجی، تنظیمکات و فعال بودن توان هرگکاه دسککککترسککککی برای ایا فهرسککککت فعکال بکاشککککد، می

 مشاهده نمود. نمایشصفحهدرایو را بر روی  یهاورودی/خروجی

 زیر است. صورتبه نمایشصفحهبروی  و  های در پارامتر نحوه نمایش فعال بودن ورودی
 

 
 نمایشصفحه بروی PG01و  های در پارامتر نحوه نمایش فعال بودن خروجی: 1-1شکل 

  

I8          I7           I6          I5         I4           I3       I2          I1          

Relay 1    Relay 2    Relay 3     OP2    



 
  

 44 

 

 Stop Mode تابع

 Stop Modeتابع 
با وارد  Distance Modeدرایو زیما دارای دو روش برای ایسکتادن در سکط  طرقات اسکت. درروش اول یعنی 

صورت کام ً دقیق بهتریا ی بیا دو آهنربای توقف درایو بهی آهنربای دور انداز و نصف فاصلهنمودن فاصکله

 کند.سرعت و شتاب توقف را برای ایستادن در سط  طرقه انتخاب می

 ترهای مالثر در ایا روش به شرو زیر است:پارام

 Stop Method 0-1 0 

 (Distance Mode)فرآ روی حالت مسککافت صککورت پیشانتخاب مد ایسککتادن که به

 باید تعریف شوند. X0و  X3است. در ایا حالت تنها دو پارامتر 

8 X3 0-300 cm 165 

 فاصله آهنربا دور انداز تا سط  طرقه

 X0 0.0-50.0 cm 8.0 

 (Levelingفاصله فرود )نصف فاصله بیا دو آهنربای 

 
 در چاه آسانسور X0و  X3های : فاصله1-0شکل 

  

X0 

X3 

 آهکککنکککربکککای دور آهنرباهای ایست طرقه

 انداز

 سط  طرقه

Leveling Slow Down 
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 Stop Mode تابع

واردشکده و شکتاب کاهنده درایو کنترل پروسه توقف در های  jerkاسکاس  بر Jerk Modeدرروش دوم یعنی 

 گیرد.سر طرقات را بر عهده می

 Stop Method 0-1 1 

شده تنظیم روی  باشد باید  Jerkدر حالتی که روش ایسکتادن بر اسکاس تکانه یا 

 و پارامترهای زیر در فهرست پارامترها تنظیم گردد.

 Deceleration  0.00-1.50 m/s2 0.70 

 Jerk 3 0.00-0.50 m/s3 0.80 

 Jerk 4 0.00-0.50 m/s3 0.80 

 
: نحوه توقف آسانسور با درایو زیما و پارامترهای مرترط با آن1-2شکل   
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 Qucik Menu با آسان اندازیراه

 Qucik Menuی آسان با اندازراه

مرحله برای یک کاربری ساده شرو داده خواهد شد. بهاندازی آسان درایو زیما را مرحلهدر ایا بخش روند راه

Quick Menu داشککتا یک منوی سککه پارامتری اسککت که با نگهEnter  شککویم و به ثانیه وارد آن می 2به مدت

 فاصله فرود قابل تنظیم و مشاهده است.جریان نامی موتور، فاصله آهنربای دور انداز تا طرقه و –ترتیب 

 تر از منوی اصلی قابل انجام است.اندازی اولیه درایو کافی است تنظیمات دقیقتنها ایا سه پارامتر برای راه

.وصل نمایئد R-S-Tورودی قدرت را به ورودیهای  

.درایو متصل نمائید U-V-W ورودیهای موتور را به خروجیهای 

. منتظر بمانید دستگاه صفحه نمایش و توابع داخلی را بررسی و آماده بکار شود

Enter  را چند ثانیه نگه دارید تا واردQuick Menu شوید.

اتصال ورودی قدرت به درایو

اتصال درایو به موتور

روشا شدن دستگاه 

Quick Menuتنظیم پارامترهای 

در ایا منو سه پارامتر
 جریان نامی موتور
 فاصله آهنربای دور انداز تا طرقه
  (نصف فاصله بیا دو آهنربای )فاصله فرودLeveling

. باید وارد شود

نهائی سازی پارامترها

پس از تعریف پارامترها با اتصال ورودی های درایو به تابلو فرمان درایو آماده به کار 
 .است

 : نحوه تنظیم آسان درایو زیما8-1شکل 
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 احتمالی اشکاالت

 اشکاالت احتمالی
 اشکال علت طریقه رفع

هککا از روی ترمینککالبرق ورودی را 

 متر چک کنید.بااحتیاط توسط ولت

برق  در صککککورت وجود ولتککا  کککافی،

دسککککتگککاه را سککککریعککاً قطع کرده و 

 دستگاه را برای تعمیر ارسال کنید.

 نرودن برق در ورودی دستگاه -

 خرابی دستگاه -

روشا نشدن 

 دستگاه

 فرمان استارت را چک کنید

 را چک کنید مقدار پارامتر

 Enableو  قطع بودن فرمان استارت -

  درست نرودن مقدار پارامتر -

استارت نشدن 

 موتور

تغییر نکردن  سرعتهای ریزی اشتراه ورودیبرنامه - موارد را بررسی کنید

 فرکانس دستگاه

 اشتراه در تنظیم جریان  - موارد را بررسی کنید

 هاسرعت تنظیم اشتراه -

 

باال نرفتا دور 

ور از یک حد موت

 مشخص

دسککککتگاه را  موارد را بررسکککی کنید

 ریست کنید.

تغییر نکردن جهت  قطع بودن فرمان مربوطه -

 چرخش موتور

 ظرفیت درایو و موتور متناسب نیست. - موارد را بررسی کنید

تنظیم اشکککتراه ولتا  نامی و فرکانس نامی  -

 موتور

 گروه دوم پارامترهاتنظیم نادرست  -

 موتورقدرت کم 

موارد را بررسککی کنید و در صککورت 

نیککاز از فا اکسککککترنککال برای خنککک 

 کردن موتور استفاده کنید

 با بار زیاد در دور پاییا کردن کار -

 زیاد بودن فرکانس حامل  -

تنظیم اشکککتراه ولتا  نامی و فرکانس نامی  -

 موتور

 ازحد روی موتوروجود بار بیش

 

 داغ شدن موتور

 ورودی دیجیتالتنظیم اشتراه  - بررسی کنیدموارد را 

 کشی فرماناشتراه در سیم -

 

مشکل در 

 های دستگاهفرمان

 

 موارد را بررسی کنید

 کم بودن مقدار پتانسیومتر ورودی-

 کیلو اهم( 0)کمتر از 

 های ورودیسرعتتنظیم اشتراه  -

 هاسرعت اشتراه در تعریف -

 

کم بودن ماکزیمم 

 فرکانس خروجی

 های ورودیسرعتتنظیم نادرست  - موارد را بررسی کنید

های اتصککککال نادرسککککت سککککربندی ورودی -

 سرعت

محدوده نادرست 

تغییرات فرکانس 

 خروجی
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 احتمالی اشکاالت

 اشکال علت طریقه رفع

 پیچی موتورخرابی سیم - موارد را بررسی کنید

 خرابی دستگاه -

نامتقارن بودن 

 جریان موتور

وارد منوی تنظیمات شککده و از منوی 

را  دوم پککارامکتکر پنجم یعنی 

 تغییر دهید.

جهت چرخش اشتراه  تنظیم اشتراه پارامتر 

 است.

کم زیاد را کم Jerk 1 (PA06)ابتکدا 

 کنید.

در صورت عدم بهرود لرزش پارامتر 

 را زیاد کنید. ACC ()شتاب 

ککه لرزش در اسککککتارت درصککککورتی

طرقککات نرککاشککککد اشککککککال از تمکامی 

 سیستم مکانیکی است.

 Jerk1نیاز به تنظیم پارامترهای شکککتابگیری 

 است. Accelerationو 

لرزش کابیا هنگام 

 استارت آسانسور

 Quickرا از طریق  PA09پارامتر 

Menu یا منوی اصلی 

 باید تغییر کند. X0تنظیمات 

دقت نصککککب بکایکد به Levelingآهنربکاهکای 

 شود.

 Levelingمشکل در 

یا  Quick Menuرا از  8پارامتر 

منوی اصلی در چند مرحله حدود 

کم کنید تا مشکل برطر   11%

 شود.

روی صکککفر شکککده اسکککت در ایا حالت پیاده

را کم کنیم. علککت آن  X3یعنی بککایککد مقککدار 

 عدم دقت چیدمان آهنرباها در چاه است.

 Levelرد کردن 

 طرقه

را  Levelingیا سرعت  پارامتر 

 در چند مرحله زیاد کنید.

در صورت باقی ماندن مشکل 

روی را نیز یک تا سه سرعت پیاده

 پله افزایش دهید.

مشککککککل مکانیکی اولیا دلیل ایا مشکککککل 

 است.

همراه بود  اگر ایا لرزش با ضکککربه در انتها

زیاد کنیم و در مرحله  Levelingباید سرعت 

 روی را زیاد کنیم.دوم زمان پیاده

لرزش هنگام 

 ایستادن

 روی فرآ پیادهسرعت پیش

برای سیستم شما زیاد است آن را 

 کم کنید. 5/4تا 

و فاصله  Levelingمشککل در تطریق سرعت 

 فرود.

 باالنس نرودن کابیا و وزنه

ضربه در هنگام 

 ایستادن

را  ابتدا ضریب سرعت پائیا 

زیاد کنید در صورت باقی ماند 

پله روی را پلهدهمشکل سرعت پیا

 افزایش دهید.

روی و تر سککککرعت پیادهنیکاز به تنظیم دقیق

 ضریب سرعت پائیا )بوست گشتاور(

گیرکردن در سرعت 

 رویپیاده

روی صفر  فرآ مقدار پیش

شده است با افزایش ایا تنظیم

نیککاز بککه تنظیم زمککان فعککال شکککککدن ترمز 

 است. مکانیکی توسط پارامتر 

چرخش معکوس در 

 Rollهنگام ایست 

Back 
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 احتمالی شکاالتا

 اشکال علت طریقه رفع

را  Roll Backپارامتر احتمال وقوع 

 کاهش دهید.

قرار  0را باید روی  Pb14پارامتر 

 1را روی  PE01دهید و سپس 

 تنظیم کنید

درسکت تنظیم نشکده است یا  PB14پارامتر 

 سیم های انکودر را جابجا متصل کرده اید. 

در لرزش موتور 

ابتدا تغییر به مد 

 کلوز
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 خطاها

 خطاها

و پیغام مربوط به  شدهقطع سرعتبه( برای دسکتگاه رخ دهد برق خروجی دسکتگاه Fault) که خطاییدرصکورتی

 شود.خطای مربوطه دیده می

 راه وجود دارد: 2برای ریست کردن وضعیت خطا 

 کند.ثانیه خطا را ریست می 5که پس از  Resetفشردن کلید  -1

 Enableغیرفعال کردن فرمان  -0

 در حالتی که دستگاه در حیا کار خطا داده باشد() .استوپ کردن درایو -2

دسککتگاه و اتصککال کوتاه ممکا اسککت تا رفع مشکککل  سککینکهیتتوجه کنید که خطای کمرود ولتا  و یا دمای  

برگردد تا خطا ریسککت مربوطه قابل ریسککت کردن نراشککند و در ایا صککورت باید ابتدا شککرایط به حالت نرمال 

 گردد.

دهد از ریسکت کردن آن خودداری نموده و برای رفع مشککل با مشکاوریا کرات رخ میکه خطایی بهدرصکورتی

 شرکت تماس بگیرید.

بار ریسکککت شکککدن خودکار درایو با  11شکککود، بعد از ثانیه ریسکککت می 2جز اتصکککال کوتاه پس از هر خطا به

 شود.ثانیه پس از آن دوباره ریست می 21خواهد افتاد و  هرخطائی که رخ دهد درایو از کار

 

 کد خطا علت احتمالی
(Fault) شمار خطا

 ه

 هااتصال کوتاه در خروجی -

  خرابی بخش قدرت -
 اتصال کوتاه

Short circuit 

1 

دهد رخ می بازهمهای خروجی ایا خطا قطع سککککیم بکاوجوداگر 

 دستگاه معیوب است.

 زیاد بودن بار -

 هازیاد بودن شتاب -

 خرابی موتور -

 تنظیم اشتراه پارامترهای موتور -

 Pr05زیاد بودن پارامتر  -

 
 اضافه جریان

 
Over Current 

0 

 موارد را چک کنید.

خطککا رخ داد دسککککتگککاه معیوب  بککازهماگر پس از قطع موتور 

 است.

هنگام شتابگیری  اضافه جریان ()اندازی زیاد بودن شتاب راه -

 موتور
Over Current in Acceleration 

2 

 اندازی یا کاهش شتاب راه

 

 (PA11)زیاد بودن شتاب توقف  -

 اضافه جریان هنگام توقف موتورD مقدار یا اتصال کوتاه مقاومت ترمز کم بودن -

Over Current in Deceleration 

4 

 PA11کاهش شتاب توقف یا 
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 خطاها

 کد خطا علت احتمالی
(Fault) شمار خطا

 ه

 مقاومت ترمزبررسی 

 (PA11)زیاد بودن شتاب توقف  -

 در هنگام توقف اضافه ولتا D مقدار یا اتصال کوتاه مقاومت ترمز کم بودن -

Over Voltage during 
Deceleration 

5 

 PA11کاهش شتاب توقف یا 

 بررسی مقاومت ترمز

 اال بودن ولتا  ورودیب

بار توسککککط  -رفتا موتور بکه منطقکه  نراتوری 

 مکانیکی
 

 اضافه ولتا  در حالت نرمال

Over Voltage 

1 

 چک کردن ولتا  ورودی

 استفاده از مقاومت ترمز

ز ازحد ااتصال کوتاه شدن یا جریان کشی بیش

 .COMولت به ترمینال  10ترمینال 

 خرابی فا دستگاه-

12خطای ترمینالV 
 

12V Over Current 

1 

 چک کنیدها را کشی ترمینالسیم

 س مت فا را چک کنید

بیش از  درزمککانی اگر جریککانی بیش از 

  از درایو کشککککیککده شککککود ایا خطککا رخ

 .دهدمی


 خطای اضافه جریان

Over Current Trip 

8 

 را بررسی کنید. هابندیسیم 

 بررسککی هاپیچیسککیمتطابق با درایو و سکک مت  ازنظرموتور را 

 کنید.

یکککککی از فککازهککای ورودی در قککطککع بککودن 

 ولت 281های دستگاه

 ازحد سه فاز ورودینامتعادل بودن بیش-
 قطع فاز ورودی 

 
Input Phase loss 

1 

 برق ورودی دستگاه را چک کنید

 وجود دارد. های دستگاهاحتمال خرابی خازن

 نامتقارن بودن جریان موتور

  احتمال خرابی طرقه قدرت دستگاه

 فاز خروجیقطع 

 
Output phase loss 

11 

متر، مقاومت فاز به که دستگاه خاموش است با اهمدر هنگامی

. همچنیا ممکا اسکککت درایو به سکککیم فاز موتور را چک کنید

 بندی دور کند متصل شده باشد.

 کم بودن ولتا  برق ورودی -

 U های قدرت دستگاهخرابی خازن -
 کمرود ولتا 

Under Voltage 

11 
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 خطاها

 کد خطا علت احتمالی
(Fault) شمار خطا

 ه

 برق ورودی را چک کنید

  ازحد روی موتوربار بیش -
 باراضافه

Overload 

10 

 بار مکانیکی را کنترل کنید

 بار مراجعه کنیدبه بخش اضافه

 دمای باالی محیط نصب -

 فرکانس سوئیچینگ باال -

 خرابی فا -

 بار زیاد روی موتور -

 مجاورت با منرع گرما -

 سینک دستگاههیتکثیف شدن فا و  -

H 

 داغ کردن دستگاه

Over Temperature 

12 

 باشد( 45باید زیر ) دمای محیط را چک کنید

 فرکانس سوئیچینگ را تا حد ممکا کاهش دهید

 سینک دستگاه را تمیز کنیدبا استفاده از هوای فشرده هیت

 ازحد محیطسرد بودن بیش -

ازحد و یا قطع بیشسرمای UH قطع شدن سنسور حرارت -

 سنسور حرارت

Under Temperature 

14 

گراد است که دمای هوا باالی منفی ده درجه سکانتیدرصکورتی

 دستگاه را برای تعمیر ارسال کنید.

کم بودن توان دسککککتگککاه نسککککرککت بککه توان  -

 موردنیاز


 کم بودن توان دستگاه

Output Power 

15 

تر با شکککرکت تماس حاصکککل بزرگبرای تهیه دسکککتگاه با توان 

 نمایید

کم بودن توان مقککاومککت ترمز برای کککاربرد  -

 ازحد روی مقاومت ترمزتوان بیشB موردنظر

Brake Resistor Over Load 

11 

 برای تهیه مقاومت ترمز با توان بیشتر اقدام نمایید

 خرابی حافظه داخلی EE ایراد در حافظه پارامترهای دستگاه -

Emergency Error 

18 

 با شرکت تماس بگیرید

رخ  خطاییدسکککتگاه  افزارنرمدر  کهدرصکککورتی

H دهد.
 افزارنرمخطای 

Hard Drive Error 

00 

در ایا زمکان بکاید دسککککتگاه از مدار خارج برای سککککرویس به 

 شرکت ارسال شود.

 قرل از کنتاکتور برسد Enableفرمان 
 فرمان نادرست

Early Enable 

02 

مدار فرمان و کنتاکتور موتور را بررسکی کنید و خطا را ریست 

 .نمایید
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 کد خطا علت احتمالی
(Fault) شمار خطا

 ه

 حیا حرکت قطع شود. Enableفرمان 
 خطای کنتاکتور

Contactor Error 

04 

مدار فرمان و کنتاکتور موتور را بررسکی کنید و خطا را ریست 

 .نمایید

 خطای موتور کوچک است.

 کوچکخطای موتور 
Small Motor Error 

05 

موتور با ظرفیت بسکیار کم به درایو وصککل شده  کهدرصکورتی

بککاشککککد ایا خطککا نمککایش داده  شککککدهقطعبکاشککککد و یککا موتور 

همچنیا در صورتی که اشتراها سیم بندی کند موتور شود.می

 به درایو متصل باشد. 

را بررسککککی کنید. در غیر اینصککککورت  PF12و  PF13پکارامترهای 

 مشکلی در انکودر یا اتصال آن به درایو وجود دارد. 

 خطای افت جریان

 افت جریانخطای 
Current Drop Fault 

01 

کنتاکتور سکر موتور قطع شود و جریان به یکراره  کهدرصکورتی

 قطع شود.  

 

  



 
  

 54 

 

 فروش از پس خدمات و گارانتی

 گارانتی و خدمات پس از فروش
تریا و تمرکز خاصکککی بر روی خدمات پس از فروش داشکککته و هد  خود را بر روی ارائه ارزان زیماشکککرکت 

 تریا خدمات پس از فروش متمرکز کرده است.سریع

طراحی بسککیار هوشککمندانه و بهینه و سککاخت تمامی بردها توسککط شککرکت، در کنار اسککتفاده از قطعات معترر و 

باعث کاهش هزینه تعمیرات شککککده و برخ   برندهای  د دسککککتگکاه،روز، ع وه بر بکاال بردن کیفیکت ککارکربکه

هکا بسککککیکار پکاییا بوده و همچنیا سککککرعت تعمیرات و خدمات هم قابل قیاس با اکثر وارداتی، هزینکه خرابی

 .نیستبرندهای وارداتی 

داشککته و ماه گارانتی تعمیر  101ماه گارانتی تعویض و  04 -خرید  از زمان -های ایا شککرکت همگی دسککتگاه

 صککورت امانی بهتعمیر دسککتگاه به علت تعطیلی و امثالهم، یک دسککتگاه به زمانمدتدر صککورت طوالنی شککدن 

توجه کنید که سککاعت کارکرد دسککتگاه، ) کار شککما حاصککل شککود. درروندکمتریا وقفه  گردند تاشککما تقدیم می

 شود(درون حافظه مربوطه ذخیره می

o شرایط ابطال گارانتی 

 دوش بودن برچسب گارانتی یا برچسب اط عات دستگاه.پارگی و مخ 

  ن از شککرکت معیار آبرگه گارانتی( دسککتگاه، تاری  خروج )در صککورت مفقود شککدن فاکتور خرید

 شروع گارانتی خواهد بود.

 .شکستگی و ضربه خوردگی شدید دستگاه 

  تشخیص قابل) ولت در مدل سکه فاز. 111فاز و ولت در مدل تک 011وارد شکدن برق بیش از

 توسط خرابی وریستورها و همچنیا خواندن حافظه دستگاه(

  نصب در محل نامناسب() زیاد در دستگاه. گردوخاکوجود آلودگی و 

 .شککده متوسککطتشککخیص از مقدار ذخیرهقابل) اسککتفاده از موتور با توان بیشککتر از توان دسککتگاه 

 جریان و توان و دمای دستگاه(

  (مانند استفاده در نزدیکی کوره) نصب دستگاه.آثار حرارت زیاد در محل 

 های با رطوبت باال بدون اسککتفاده در فضککای باز یا محل) .آثار رطوبت زیاد در محل نصککب دسککتگاه

 (م حظات مربوطه

 .وارد شدن ولتا  باال در قسمت ترمینال فرمان دستگاه 

 موتور( و یا مقاومت ترمز.) اتصال جابجای برق ورودی و برق خروجی 

 .شده در حافظه دستگاه(ذخیره) منطرق نرودن تاری  فاکتور و ساعات کارکرد دستگاه 

 هاانتخاب
o پارامترهای سفارشی 

اتفاق کاربردهای شده که تقریراً اکثر قریب بهنظر گرفته ، پارامترها طوری درXIMA اگرچه در طراحی دسکتگاه

پارامترهای مورد  زیمات طراحی شکککرکت معمول را پوشکککش دهد ولی در راسکککتای احترام به مشکککتری، قسکککم

شود، درازای هزینه منطقی و های خاص میسکفارش مشتریان را که باعث راحتی کاربرد دستگاه برای استفاده

 گاه رایگان، به دستگاه اضافه خواهد کرد.

  برای اط عات بیشتر با شرکت تماس حاصل نمایید.
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 L100 زیما درایو سریع اندازی راه

 L100راه اندازی سریع درایو زیما 

o راه اندازی Open 

(Open)راه اندازی بصورت حلقه باز 

جریان نامی موتور 

. را تنظیم کنید

 تعییا نوع ورودی
اولویت سرعت باال-0

باینری-1

سرعت 7تعریف 
 Multi Speed

براساس جدول
 I3، I4 در صورت تنظیم برای I7ورودی )  

نقش آن ورودی را میگیرد و آن  I6یا 
.(ورودی غیرفعال می شود

تعییا نحوه توقف 

- مدDistance

- مدDeceleration

decelerationتعریف جرک ها و شتاب 

deceleration  =شتاب 

deceleration  =جرک ابتدای 

deceleration  =جرک انتهای 

تعریف فاصله دوراندازی و پیاده روی
8= X3= فاصله دور انداز تا طرقه 

 = X0= فاصله پیاده روی تا طرقه 

accelerationتعریف جرک ها و شتاب 

acceleration  =شتاب 

acceleration  =جرک ابتدای 

acceleration  =جرک انتهای 









پارامترهای سیستم نجات
= مدنجات 

UPS  =توان 

= زمان جستجو برای جهت حرکت 















0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

I6 I4 I3

آیا سیستم نجات دارید 
بله

خیر

 
 Open Loop: راهنمای راه اندازی درایو زیما بصورت  11-1شکل 
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 پارامترها به سریع دسترسی جداول

 جداول دسترسی سریع به پارامترها

o پارامترهای اولیه 

پارامتر  نام پارامتر نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام

 Normal Speed 0.00-2.50 m/s 1.00 R/W سرعت نامی 

 Intermediate Speed 0.00-2.50 m/s 0.50 R/W سرعت میانی 

 Inspection Speed 0.00-2.50 m/s 0.20 R/W سرعت رویزیون 

 Leveling Speed 0.00-2.50 m/s 0.13 R/W سرعت پیاده روی 

 Acceleration 2m/s 1.00-0.00 0.50 R/W شتاب استارت 

 Jerk 1 3m/s 5.00-0.00 0.10 R/W  1جرک 

 Jerk 2 3m/s 5.00-0.00 0.20 R/W  0جرک 

8 X3 0-300 cm 155 R/W فاصله سنسور دورانداز 

 X0 0.0-50.0 cm 5.2 R/W فاصله سنسور توقف 

 Stop Method 0-1 0 R/W روش ایستادن 

 Deceleration 2m/s  1.50-0.00 0.70 R/W شتاب توقف 

 Jerk 3 3m/s 0.50-0.00 0.80 R/W  2جرک 

 Jerk 4 3m/s 0.50-0.00 0.80 R/W  4جرک 

 Brake on Delay 0.0-3.0  s 0.7 R/W تاخیر بیا استارت و ترمز 


Brake off Delay 0.0-3.0 s 0.5 R/W 

و  PWMتاخیر بیا قطع 

 استارت

 Brake Start Delay 0.0-3.0 s 0.2 R/W  تاخیر بیا ترمز وPWM 

 Inspection 
Acceleration  

2m/s 1.00-0.00 0.40 R/W 
 شتاب استارت رویزیون

8 Inspection 
Deceleration  

2m/s 1.50-0.00 0.70 R/W 
 شتاب توقف رویزیون

 Inspection Jerk 3m/s 5.00-0.00 0.40 R/W جرک رویزیون 

 Initial Jerk 3m/s5.00 -0.01 0.03 R/W جرک اینیشیال 

 Initial Speed 0.00-2.50 m/s 0.00 R/W سرعت اینیشیال 

 Initial Time 0.0-2.0 s 0.0 R/W زمان اینیشیال 

 Mechanical Brake 
Enable 

0.000-0.100 
m/s 

0.000 R/W 
 سرعت فعال شدن ترمز

 Rescue Speed 0.00-1.00 m/s 0.13 R/W نجات اضطراری سرعت 

o پارامترهای نامی 

پارامتر  نام پارامتر نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام

 Motor rated Current 2-18 A 15 R/W جریان نامی موتور 

 Motor rated Voltage 100-500 V 380 R/W ولتا  نامی موتور 
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 پارامترها به سریع دسترسی جداول

پارامتر  نام پارامتر نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام

 Motor rate Frequency 10.0-500.0 f 50.0 R/W  نامی موتورفرکانس 

 Nominal Speed 0.00-2.50 m/s 1.00 R/W سرعت نامی موتور 

 Default Motor Direction 0-1  1 R/W جهت چرخش 

 Low Speed Gain 0.50-1.20 1.00 R/W ضریب سرعت پائیا 

B Motor Power 1.0-7.5 kW 7.5 R/W توان نامی موتور 

B8 Motor Pair Poles 1-2 2 R/W تعداد قطب موتور 

B Motor RPM 1300-1460 rpm 1440 R/W سرعت دور بردقیقه 

B Motor Power Factor 0.00-0.95  0.85 R/W ضریب توان موتور 

o  ی قابل تنظیمخروجی هاورودی و 

پارامتر  محدوده تنظیمات نام
فرپیش

 آ
 نوع

 نام پارامتر

 Input Mode 0-1 0 R/W سرعت نوع ورودی 

 Relay 1 Setting 0-4 0 R/W  1تنظیم رله 

 Relay 2 Setting 0-4 1 R/W  0تنظیم رله 

 Relay 3 Setting 0-4 2 R/W  2تنظیم رله 

 OP 2 Setting 0-4 3 R/W  0تنظیم خروجی دیجیتال 

 Door Speed 0.00-2.50 m/s 0.20 R/W  سرعتDoor Speed 

 
Digital Input 
Configuration 

0-8 7 R/W 
 I7تنظیم ورودی دیجیتال 

 Multi Speed 1 0.00-2.50 m/s 0.12 R/W  1سرعت مولتی اسپید 

 Multi Speed 2 0.00-2.50 m/s 0.20 R/W  0سرعت مولتی اسپید 

 Multi Speed 3 0.00-2.50 m/s 0.30 R/W  2سرعت مولتی اسپید 

 Multi Speed 4 0.00-2.50 m/s 0.50 R/W  4سرعت مولتی اسپید 

 Multi Speed 5 0.00-2.50 m/s 0.70 R/W  5سرعت مولتی اسپید 

 Multi Speed 6 0.00-2.50 m/s 0.80 R/W  1سرعت مولتی اسپید 

 Multi Speed 7 0.00-2.50 m/s 1.00 R/W  1سرعت مولتی اسپید 

o  ثانویهپارامترهای 
ارامترپ   نام پارامتر نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام

 Password 0-9999 0 R/W رمز ورود 

 Restore/Back up 0-3 0 R/W بازیابی/ذخیره 

D Rescue Mode 0-2 1 R/W مد نجات اضطراری 

 UPS Power 1.0-20.0 kW 2.0 R/W  توانUPS 

 Switching Frequency 2.0-10.0 kHz 4 R/W فرکانس سوئیچینگ 

 Rescue Search Time 1.0-5.0 s 2.0 R/W زمان یافتا جهت بهینه 
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 پارامترها به سریع دسترسی جداول

ارامترپ   نام پارامتر نوع فرآپیش محدوده تنظیمات نام

 Version of software 0-9900 1100 R/O ور ن نرم افزاری 

o پارامترهای سیستمی 

پارامتر  نام
محدوده 

 تنظیمات
 نوع فرآپیش

 نام پارامتر

 Input Phase Loss 0-1 1 R/W خطای قطع ورودی 

 Output Phase Loss 0-1 1 R/W خطای قطع خروجی 

 Motor OverLoad 30-300% 100% R/W اضافه بار موتور 

 Brake Resistance 30-300 ohm 50 R/W مقاومت ترمز 

 Brake Power 50-9999 Watt 1300 R/W توان ترمز 

 
Over Current Trip 
Level 

1.0-35.0 A 25.0 R/W 
 سط  خطای اضافه جریان

 Over Current Trip Time 0.5-20.0 s 5.0 R/W زمان خطای اضافه جریان 

8 Small Motor Fault 0-1 1 R/W خطای موتور کوچک 

 No. of Auto Restart Try 0-10 10 R/W تعداد استارت مجدد 

F Fault Reset Time 3.0-100.0s 10.0s R/W زمان ریست خطا 

F Fault Reset Time 
(OverLoad Only) 

3.0-100.0s 10.0s R/W  زمان ریست خطای اضافه

 بار

F

Reserved رزرو 





 12OC Fault Enable 0-1 1 R/W  12خطایOC 

 

o مانیتورینگ ورودی خروجی های دیجیتال 

پارامتر  نوع توضیحات نام
Pg01 

Digital Input Monitoring های درایونمایش فعال بودن ورودی R/O 

Pg02 Digital Output Monitoring نمایش فعال بودن خروجی های درایو R/O 

o تاریخچه خطاها 

پارامتر  نوع توضیحات

H  R/O (Last faultآخریا خطای دستگاه )

H  خطای دستگاه قرل از پارامترHi01 

H  خطای دستگاه قرل از پارامترHi02 

H  خطای دستگاه قرل از پارامترHi03 

H  خطای دستگاه قرل از پارامترHi04 
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 پارامترها به سریع دسترسی جداول

H  خطای دستگاه قرل از پارامترHi05 

H  خطای دستگاه قرل از پارامترHi06 

H8 تعداد خطای اتصال کوتاه (SC occurance) 

H  جریانتعداد خطای (OC-OCA-Ocd occurance) 

H تعداد خطای اضافه دما (OH occurance) 

H   تعداد خطای اضافه ولتا(OV occurance) 

H ( تعداد خطای اضافه توانOP occurance) 

H ساعات روشا بودن دستگاه (Total on Time) 

H ( ساعات استارت بودن دستگاهTotal run Time) 

H  (No Fault Run Time)تعداد ساعات کارکرد بدون خطای درایو 

 


